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ভুমিকা । ৪২২ 
রঃ এ বোস কো? 

বত্তমীন কালে বঙ্গের দুরবস্থা দেখিয়ীস্উ্নেকেই 

অনুমাঁন করেন যে, হীনবীর্ধ্য বঙ্গসন্তানগণ কোঁন কালেই 
যুদ্ধ-বিগ্রহাদি কার্ষ্যে সংসক্ত হয়েন নাই এবং হইবেনও 

না। ভবিষ্যতের অপরিজ্ঞেয় গর্ভে যে কি অস্তনিহিত 

আছে তাহার পরিজ্বান মাঁনব-রুদ্ধির অতীত; কিন্তু 

অতীত কালের ঘটনাবলী সংগ্রহ করিতে পাঁরিলে যে 

উপরোক্ত মতের প্রতিকুলে দণ্ডায়মান হইতে পারা যাঁয় 

ইহা! অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আহ্নাদের বিষর 

এই, অধুনা অনেকেই চক্ষুকন্মীলন করিয়া এতৎ-সংক্রান্ত 

বিষয় সকলের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পাঠক! 

ইহাই আমার উপস্থিত কাব্য-রচনার উত্তেজক । বঙ্গ- 

রাজকুমার বিজয় ৫৪৩ পৃঃ খুঃ সাত-শতমা ত্র সহচর 

মমভিব্যাহারে লঙ্কাদ্ীপ অধিকার করেন-_ ইহা স্বদেশ- 

গোৌরবাকাজ্ষী ব্যক্তিদিগের পক্ষে অপ্প গোঁরবের 

বিজয় নহে! তদ্বিবরণ বর্ণনই আমার কাব্যরচনার মুখ্য 

উদ্দেশ্য। ূ 

এম্থলে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এই 

এতিহাসিক ঘটন কাব্যচ্ছলে বর্ণনা করিবার উদ্দেশ্য 

কি? তদুত্তরে বক্তব্য এই--“মহাবংশ” লিখিত সংক্ষিপ্ত 

মুলমাত্র অবলম্বন করিয়া আমাঁর এই গ্রন্থ বিস্তুত হই- 

ঘাছে; এভিহাষিক প্রণালীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে 



' হইলে কেবল বিডম্বনারই জন্ম হইত, বোধ হয় কপর্দক 

বায় স্বীকার করিয়াও কেহ ইহাতে আসক্ত হুইতেন না; 

কিন্তু সামান্য বর্থনাও কাব্যে অনামান্য জ্রীসম্পন্ন হুইয় 
ঘাকে বলিয়াই, আদি এই পথে পদার্পণ করিরাছি। 

তবে কি আমি এক জন কবি? আমার পুর্ব্ব কথায় 

রসিক পাঠকের মনে এই প্রশ্ন উশ্িত হইতে পারে। 

আমি কবি হই বানা হই, কবিতা-দেবীর মুগ্ধীকরী মোছিনী- 

শক্তি-বালে মাতৃভক্ত ভ্রাতৃবর্গঃ জননীর বিজয়-ঘোষণায় 

মোহিত হইতে পারেন ! তাহা হইলেই যথেষ্ট । তবে 

যদিঃ পাঠক স্বেজ্গাপ্রবৃত্ত হইয়া আমাকে কবি বলিছে 

চাঁছেন বলুন, অথবা প্রলাপজ্ঞানে বাতুল বন্দুন 

তাহাতে আমার ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই, কারণ হীনবীর্ষ্য বঙ্গ' 

সন্তানগণকে বীর-রসান্বাদনে উত্তেজিত করা বাতুলেরঃ 

কার্ষ্য ।! 
সিমুলিয়! জ্রীট ণ 
কলিকাতা । গ্রন্থুক রআ | 

২৯ মাঘ| সন্বও ১৯৩১ 

বিজ্ঞাপন । 

এই কাব্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে « ভা 

সৌদামিনী, প্রভীবতী, মন্ত্রী, জয়সেন, বিরূপাক্ষ এব 

বিশালাক্ষ এই কয়জন ব্যতীত আর সকলই এঁতিহাসিক 



সিং হল-বিজয় কাব্য | 

শ্রী ৪ 

' প্রথম সর্গ। 

ওমা বাক্য প্রসবিনি, কল্যাণ দাগিনি 

বাণি, উর গৌ মা আজি এ মুঢের চিত্ত- 
সিংহাসনে | শ্রীচরণ প্রসাদে এ দাস 

গাইবে গৌ, বঙ্গ রবি, হে ভারতি, যবে 
উজলিল লঙ্কাদ্বীপ-_-নবগীত, মাঁতি 

নব রসে। কি ভর অভয়ে, যারে তুন্সি, 

ভাব প্রদাঁয়িনি, কর দয়া_কে ডরে মা 

ভাবার্ণবে হইলে সুকাগারী তারিণী!- 

আরো ভিক্ষা মাগে দাস, তৰণী কপ্পনা, 
তব দাসী, বিমোছিত যাঁর মায়া জালে 

ত্রিভুবন__কুহকিনী, কনক বরণী | 
তারে লয়ে এস দেবী, আবর আমায় 
দিয়া পদ ছায়া, মহানন্দে গো! জননি, 
করি আমি জন্মভূমি-গৌরব কীর্তন ! 

নমি পদে, জরীমবুস্থদন! অবগাহি 

সুখাত সলিলে তব, পরম নির্ভয়ে. 

ছুংস যথা, মানস সরমে ! মোরে দেহ 

১ 



সি“হল বিজয়। 

বর; হাসিতে হাসিতে ভাসি যেন দেব, 

মধু কবিতা! সাগর-তরঙ্গ মাঝারে ! 

যথ। লোঁকালোক(১) পারে বমেন বিধাতা, 

এড়াইয়ে ভূমি ন্র্ণময়, শচী সহ 
উত্তরিল আদি দেব ত্রিদিব ঈশ্বর, 
দেবেজ্্র জুধীর | ঘছ মরাল গমনে 
পশিল1 দেব দম্পতী বিষ্ণুর সম্মুখে ; 
পারিজাত পুষ্প মালা, পুর্ণ স্থসৌরভ, 
নমিয়] অর্পিল দেৌছে শ্রীছরি চরণে, 
শোভিলা পাদ পদ্ম আহ] মরি, মরি ! 

পূর্ণ শশধর যথা, তাঁর হার মাঝে । 

আশীবি দেবেরে, দেব হাসিয়া কছিলাঁ_ 
উজলিল ত্রিভূবন) সপুস্থুর হ'রে 

মৃত্তিমান, বহিল। সে স্ুস্বর হিল্লোল 

দশ দিকে ; করিল পীয়ুষ পীঁন দেব 
প্ুরন্দর নু শচী;-- আছি জ্ঞাত আমি, 

যেছেতু আইলে এথা নমুটি-স্থদন 
ভুপ্রিয়াছ, বলি! ত্রেতাুগে মহাঁকরেশ, 

হুর্ধার রাবণ হ'তে ছু যক্ষদল 
এবে আচর্িছে তথা কদাচার ; নারে 

মহী সে ভার বছিতে ;--তাই ছুঃখী তুমি 
সেকস ০০ প্ 

১) বিষ পুরাণে কথিত আছে লোকালোক পন্তন্ত 
শ্রেণ কঙ্গাপ্ডের অন্তঃসীমা। মুসলমানেরা উক্ত পর্কহকে 
* কক” ও প্রাচ'ন ইউরোপীয়েরা আউলাস কৃহে। 



প্রথম সর্গ। শু 

স্মরি সেই পাঁপ আ্োতঃ বস্ুধার সহ 
মহত যে জন সেই কান্দে পর লাগি। 
আরে তুষ্ট আমি সাক্যের তপঃ প্রভাবে ; 

চীন, লঙ্কা, ব্রহ্ম আদি দেশে সে কারণ, 
শোঁভিবে বৌদ্ধ পতাঁকা, আমার ইচ্ছায়; 
বহুকাল থাকিবে তোমরা সদা সুখে, 

বিস্তারি বিক্রম ভারত উপরে পুনঃ 

অতএব সবে মিলি সাধ হিত | এবে 

শ্বেতদ্বীপ(১) শৃঙ্দে যথা, দেবী সরন্বতী 
বিহরিছে শত দলে মনের উল্লাসে, 
যাঁও তথা; তার সহ করিয়ে মন্ত্রণ। 

ন্যর্ণ লঙ্কাধামে আশু, করছ প্রেরণ 

কুমার বিজরে, বঙ্গাধিপাত্বজ বীর; 

অপর করিৰ আমি যে হয় বিধান ”*। 

নীরবিল! দেব দেব, অস্বত বর্ষিয় ! 

প্রণমি সাঁফীঙ্গে তবে মছেশ চরণে, 
শুন্য মার্গে চলে আখগুল; ফুল ন্বর্ণ- 

ফুল-দল-সম শচী দেবী সহ, দিব্য 
ব্যোম যানে-উদ্দিল অৰুণ যেন নীল 
গগণে! কতক্ষণে শ্বেত শৃঙ্গ দিলেক 
দর্শন, কিবা রজতের কান্তি! হাঁয় রে, 
যুখপতি এঁরাবত, স্লান বু তব 

(১) £ শেবতদ্বীপ ” মংস্য পুরাণে ইহাকে অন্তগিরি ও 

রজভো-মহান বলিয়া উল্লেখ করে । 



সি*হল বিজয় । 

তাঁর কাছে !_অদূরে শোভিছে প্রবাহিনী, 
পবিত্র সলিল ; কত শত প্রঅবণ 

বরিষিছে মুক্তা রাশি কে পারে গণিতে ; 

শ্বেতাম্ুজ শতদল, দলে দলে জলে, 

. ভাসিছে হিল্লোলে, তাহে পুর্ণ শশি সম, 

শোৌঁভিছেন দেবী শ্বেতাঙ্গিনী বীণাপানি ! 
মিরখিরে পৌলোমী দেবেন্দ্র, ছাসিয়ে কহিল! 
মাতা--“ জানিয়াঁছি সব ধাঁতার ইচ্ছায় 

ছে দেব ঈশ্বর | এবে যাগ তুমি স্থুখে 

নিজ স্থানে, সাধিব এ কার্ধ্য অবিলম্বে 
আমি। অন্ুষ্িবে অত্যাচার সিংহবাু 
স্ৃত)-_বারে বারে নিষেধিবে নৃপমণি ঃ 
না শুনিবে বিজয় কেশরী, মম মায়া 
বলে /-ত্যজিবে ভূপতি কোপে প্রাণ পুত্র 
বরে। তাঁর পর, লইবে তাহারে তুমি 

সিন্ধু পারে, লঙ্কাধামে যক্ষ দল মাঝে 1 
এতেক কহিয়!, ল'য়ে রজত কমল 

করে, শচী কবরীতে সোহাগে রাখিল 
দেবী, আশীষি তাছারে ; কিবা শোভা তার! 
ভাতিলা স্থিরাদামিনী নবঘন কোলে ! 
হৃউ মনে দেবরাজ দেবরাণী সহ, 
নমি পদে গেলা চলি আপন আলয়ে। 

অন্তাচলে যায় রবি লোহিত বরণ, 

কিন্তু শ্রান অতি, কমল বিচ্ছেদে বুঝি ; 



প্রথম সর্গ। 

ছাঁসিয় পশ্চিম দিক্ কহিল। তাহারে-_ 
“ চির সুখী নছে কেহ এ মহীমগুলে ! » 
স্থানে স্থানে মেঘ দল সুবর্ণে মণ্ডিত, 

শৌভাময়, বিমোহিলা ক্লান্ত জীবকুলে +-- 

আ্োতন্বতি নির্মল সলিল! ভাগীরখী 

ধরিল1 সে ছবি দেবী আপন হদয়ে ; 

বৈরীভাঁব ত্যাজি তথা দেব প্রভর্জন, 
চুদি ঘন ঘন স্বভাবে, আন্দোঁলিল। 

ন্দী হৃদি, সুচাক ছিল্লোলে, হাঁয়, যথা, 
নব প্রণয়িণী হিয়', ছেরি প্রাণপতি, বহু 
দিনাত্তরে ! মহানন্দে পাখী কুল পিয়ে 
নিপ্ধ বারি, কুলায়ের অভিমুখে ধায় 

. হব মনে, সহ প্রিয়জন | কমলিনী, 
শিলীমুখ ধাত্রী, ক্লান্ত একে ভৃক্দবরে 
করি ভ্তন্য দান- এবে পতির বিরহে 

মুদিলেন অভিমানে সতী | ফুটিল যে 
কতশত ফুল কে পারে গণিতে মরি 

কিবা শৌভা! তাঁর ! সুসৌরভে ধরাধাঁম 
পুর্ণ একেবারে ; গান্ধবহু ভাঁরাক্রী্ত, 
তাই স্ব মন্দ ভাবে, করিছে শর্মন ! 

এ ছেন সময়ে তথা! বিজয় কুমার 

জাহুবীর তটে বীর আসি উপস্থিত, 
সেৰিতে সুসেব্য বাযু-নন্দন কাননে 

যথা, মন্দাকিনী কুলে বিজয়ী বাঁসব, 
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মদন মোহন রূপে | পাইয়ে সময় 

নৌদামিনী (১) পুর্ণ যৌবনা। বারাঙ্গন। _ 
আনিলেন, তারে তথা দেবী জরত্বতী 
পূরাইতে বাঁসব বাঁসনা ; উদদি হদে 

তার) অন্থুপম রূপে তার উজলিল 
কুঞ্জবন, উজ্্বল কিরণে ; জীখি ছুটী 
ত্রস্তগতি, চঞ্চল খঞ্জন সম, দিক 

দশে চমকিলা ; পীন পয়োধর দ্বয়,, 

হৃদি সরসে ভামিছে; যমজ কমল 

মম; কিবা সুঠাম নিতম্ব ছুলিতেছে 
কুঞ্জর গমনে--তাছে খেলিছে মেখলা 
নির্বর যেমতি, শৈলবর-দেহ মাঝে, 
নয়ন আনন্দপ্রদ ! এ চাক ষোড়শী 
লাগিল তুলিতে ফুলচয়, সমুল্লাসে-_ 

কিবা শোভা! হইল তখন--নৈশীকাশে 
যথা, ব্যোমঘান উদ্দীপ্ত আগুণে, তারা 
দল লাগিল চু্িতে ! ছেরিল বিজয় 

তায়, লৌহ খণ্ডে চুম্বক যেমতি, করে 
আকর্ষণ, আকর্ষিল যুবতী রুবকে ; 
হায় রে, পতঙ্গ ধায় পুঁড়ির1 মরিতে ! 

চতুর অঙ্গণা! বুঝিয়। মনেতে, ধনী 

১) লৌদামিনীর উপাখ্যান্ী কল্পিত মহ্াবংশে 
ঈহার কিছুই নাঁই তাহাতে বিজয়কে যথেচ্ছাচারী বলিয়া 

উল্লেখ করিয়াছে, এই মাত্র । 
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 খেলিল! চাতুরি--কপট লজ্জার ছলে 

আবরিল! প্রফুল্ল আনন, ম্বহ হাসি-- 
খেলিয়া চপল] যথা, লুকাঁল মেঘেতে ! 

সম্োহন ফুল শর পশিল হৃদয়ে-_ 

কুমার জুলির। তায়, কছিল। ত্যজিয়। 
লাঁজ ভরে--“একাকিনী এ স্ুরম্য বনে 

কেন আজি সুলোচনে, সুচাঁক হা'সিনি, 
এই সুসময়ে, মোরে কহ শশিমুখি ! 

কোন্ দেব তোমার বিরহে, কোন্ পাঁপে 
ভাসিছে ছুঃখ সাগরে ? কোন্ গৃহদ্বীপ 
শুন্য করিয়াছ ভুমি ? নাশিবারে দাসে, 
কি মায়া পাতি করিছ ছলনা? নহেত 

কোন দোষে দোঁষি তব পদে দাস, 

সুবদনে, পরিচয়ে জুড়াও পরাণ ! 
ভূষিত চকোরে তো বাক্য স্ুধাদানে, 

নতুবা! ত্জিব প্রাণ এই মম পণ !” 
শুনি, চিন্তিল! রূপসী ক্ষণকাল, মৌন 

ভাবে--আহা মরি ! ( পদ্মীন। বাকৃবাণী 
হৃদয় কমলে তাঁর; বমিল তখনি, 

ভাব গঠাইতে ) দশনে.অধর চাঁপি-- 
. বিশ্বফলে শোভিল! মুকুত। ঘেন.!-“রাজ- 

. পুক্ত, আহ! রমণী বল্পত'রতিপতি 
রূপে ; এ যে দেখি বন্দি আজ মম প্রেম 
পাঁশে % অছে। ভাগ্য মম 1--কিন্তু যথা, পশু” 
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রাজ, করিয়ে বিচ্ছিন্ন বাধ-জাল বাহু- 

বলে, ধায় নিজ পথে? এ নুপতনয় 

সেইরূপ অর্থবলে, ছেদ মম প্রেম 

ফাস, নারীরদ্ব কত পারেন লভিতে +- 

নাছিক অসাধ্য কিছু জগতে ইহার ! 
অতএব বুঝিবইহাঁর মন। অছে।! 

জানি আমি এই দিংহপুরে (১ প্রভাবতী 
নামে আছে বণিক ছুহিত। অন্বরূপ 
রূপের আমার--ঠিক্ যমজ যেমতি, 

একই বয়স ! নবাগতা আমি এথা, 
নাহি চিনে কেছ মোরে +-তীর পরিচরে 

তবে লভিব ইহ'ীরে | বণিকের দাঁসী 
হয় মম সহচরী ;-__সাধিব এ কার্ধ্য 

আঁমি তার বুদ্ধিবলে--কারে নাহি চাই ! 

যবে প্রভাঁবতী লাগি অধৈর্ধ্য হইয়। 

ত্রমিবে কুমার, পদানত লব করি |” 

মনে মনে লকঙ্কাভাঁগ করিল সুন্দরী ! 
অধৈর্ধ্য নাগর, দেখ হেখা, মন্বথের 

অব্যর্থ সন্ধানে । ন। পেয়ে উত্তর তার 

কহিলেন পুনঃ--“ কহ অবিলদ্ধে পরিয়ে 

বিলম্ব ন1 সয়, বাঁচাবে, মাঁরিবে কিবা, 
আশ্রিত এ জনে, ক্কপী! করি এ অধীনে | 

(৯ সি'হপুর লাল প্রদেশের রাজধানী, বঙ্গ ও. ও মগধ 

দেশের মধ্যস্থিত । 
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স্ব বীণাস্বরে, ঈষৎ তৃলি আনন, 
কহিলা মনোমোহিনী মোহিয়া! মোহনে-- 
“এ কথা কি সাজে, ওছে রমণীভূষণ | 

নৃপতি নন্দন তুি--দাসী আমি তব-- 
নহি দেবী বা! অপ্নরা_-তব প্রজা বাস 
মম এইত নগরে--ভার্গৰ বৈদেহ 

জুতা নাম প্রভাবতী--শৈশব বিধব! 

আধি চির বিরহিনী, নাহি জানি কভু 

পুকষ কেমন | ছাড় পথ রাজপুক্ 

যাইৰ ভবনে 1” উত্তরিল। নৃপাস্বজ-_ 

“একি কথ! অন্বরূপ, সুন্দরি, তোমার ? 
নাহি জানি পক্ষজের মাঝে কত রছে 
আঁশী-বিষ, বা দুগ্ধেতে গরল ! কেমনে 
মধু ভাষিণি, এ বাঁণী-অশনি আঘাতে, 
চাহ বধিবারে পদাশিত জনে ! যদি 

যাও হে চাক লোঁচনে, না আশ্বীমি মোরে; 

ভানাইব তব পদ, প্রতিজ্ঞ। আমার, 

এই হৃদি রক্তত্োতে ! ঘা হয় বিচারে 

এবে”! এত বলি নিকফ্ষাঁসিল1 অসি, ম্যর্ণ 
কোষ হতে, ভয়ঙ্কর । হাসিয়৷ ধরিল 

হস্ত সুকোমল করে সৌদামিনী, অতি 
মোহিনী ভঙ্গিতে $_শিহরিল! রাজপুজ 
স্পর্শ সুখ লাভে ৮£-পড়িল কপাঁণ খসি, 
না জানে কুমার, ভূমি পরে ! কি বিষম 
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শত্রু তুই ওরে রে মন্বখ, এ ধরার ! 

ভ্রফ ধর্মকর্শ.'জীব, তোঁর পরাক্তমে-- 

কেন ন! মরিলি তুই, ছর কৌপাঁনলে ? 
পরে কহিল! যুবতী মধুমাঁখা স্বরে, 

মধুকর গুধ্ীন যেমতি--"“ সম্বর ছে 

গুণাঁকর নাঁগর কুলের শ্রেষ্ঠ ! একি 

কাজ সাজে ছে তোমায়? চন্দ্র-নিভাঁনন 

ছেরেছি যে ক্ষণে, কিক্ষণ সেক্ষণ নাহি 

জানি + সে অবধি মাতিরাঁছে মম মন-__ 
মানে ন1 বারণ, ছুর্বার বারণ সম +-- 

ত্যজি লাজ, কামিনী প্ররুতি ধর্ম, খুলে 
বলিম্ক তোমায়, ওহে জীবিত ঈশ্বর : 
এবে মরিব কীঁচিব তব প্রেম সুধা 

সংযোগ বিয়োঁগে ! বরিলাম, বল 

কি দোষ পুনঃ বরিতে? তাঁরা মন্দোদরী 
অসামান্য! বীর প্রদবিনী-পতিত। কি 

তারা? তাঁই বলি, বরিলাম রসমর ; 
করিলাম দেহ মন সব সমর্পণ, 
হৃদয় বল্লভ, তব পদে ! দেখ যেন 

কুলটা বলিয়! ঘৃণ! করনা আমায় 
এর পর) বা! কাটাইব স্থখে কাল, 
বাঁধিয়ে এ ভূজ পাঁশে বরণীয় বপু 

তব, যথা ছে, মাধবী সতী সুখ-মধু 
_ কালে, রহে আলিঙ্গিয়ে আসর শাখা !” শুনি 
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মোহাগে গলিলা যুবা-_-ধরিয়! চীবুক 
প্রেয়সীর, ইচ্ছিল চুস্বিতে মধুপুর্ণ : 
বদন পঙ্কজ স্থকোমল | তা! বুঝিয়া. 
মে চতুর, ধরি হাতি, কহিল! অত্বরে__ 

“শুন মম প্রাণনাঁথ, দাঁও হে বিদাঁয় 

এবে _কুলবাঁল! হই আমি ; থাকে যদি 

দাসী মনে, নিশাকালে গুপ্ত দ্বারে দিবে 
দরশন, মমাঁলর়ে--পুরাঁ'ব বাসন11” 

এতেক কহিয়1 জুচাঁক বদনী, ধনী 
সৌদাঁমিশী, স্থলোঁচন অক্ষর তুণীর 
হইতে, হানিয়া বিষ-ময়, তীক্ষ শর- 

সন্মোহন, ছেলিতে ছুলিতে, সিদ্ধ করি 
কাব, চলি গেলা ভুবনমোহিনী। হার, 
অন্ধকার হ'ল কুঞ্বন; মন দুঃখে 

দিননাথ আবরিল' মুদ্তি আপনার 
অন্তাচল আঁড়ে ; প্রকাঁশিল শুক্রদেব, 

নিশাদেবী দূত, তুষিতে প্রতীচী দিকে, 

কোমল কিরণে। সদ্িত পাইর। বেন, 
রাজার নন্দন বিচারিল মনে--“একি 
স্বপন দেখিন্ আমি? দ'ঁড়ায়ে কি নিদ্রা- 
দেবী দিল! আলিঙ্গন, ছলিতে অধমে ?-- 
পুষ্প তবে কে তুলিল এ স্থাঁন হইতে ? 
কেন বা কৃপাণ মম ধুলায় লুণ্ঠিত; 
নিক্ষাশিত? কোমল চরণ চিহ্ন কেন 



৭২ সি*হল বিজয় । 

এই শ্ছলে,-ঠিক আসিয়! গিয়াছে যেন ? 
নহে এ স্বপন, ভ্রম ;--সত্য এ ঘটনা-_. 
ভাবতী অস্ত্পমা রূপে, বরিবেন 

অধমে--এ ভাগ্যে কি সে সৌভাগ্য হবে রে 
উদয়? যাইব সঙ্কেত স্থানে যা ঘটে 
কপালে |” এই রূপে নানা তর্ক করিছে 
বিজয়, মঞ্জু নিকুঞ্জী মাঝে, মনে মনে ; 
হেনকালে তথ] দেখ! দিল! আঁনি, সখা! 
অশ্নরাধ ! এক প্রাণ মন যার যুবরাজ 
সহ; যথা শ্রীরাম লক্ষ্মণ, বা যথা, 
অশ্থিনীকুমারদ্বয়। হেরি বন্ধুবরে 
গভীর চিন্তা-সাগরে আছেন নিমগ্ন, 
ইছ্ম্বরে তাষিল বয়স্য সম্মুখীন 
হ য়ে--" একি ভাব সখে ! অসম্ভব এষে 
কি জন্য নির্জনে ভাবিছ একাকি ১ কেন 
খডা, বাস যার রিপু হৃদি মাঝে, কেন 
আজি লোটে ধরাঁপরি, বিনা আবরণে 
লজ্ভি়] দামিনী উদ্দীপ্ত ভাঁতিতে? হায়, 
কেন কেন বিরস বদন? নিশ্বাস সঘনে 
কেন বহিতেছে? একি: পঞ্চজ-লাঞ্নন 
গগুস্থল-রাগ ক্ষণে ক্ষণে, প্রকাশিছে 
কেন, লজ্জার নিশান? বল সখে, সহ্ে 
ন! বিলম্ব আর। কিলাজহে যুবরাজ, 
খুলিতে মনের দ্বার, প্রাণের বান্ববে ? 
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ভরে কি পবিত্র নদ সিদ্ধু সংমিলনে 2. 
কহিল! কুমার সুকোমল কণ্ঠব্যরে 

অতি ধীরে ধীরে--“বলিব কি সখে, নাহি 

সরে বাকা মম আর, দাৰকণ মন্বথ' 

পীড়নে ! আছে কি প্রিয় বরস্য, এ ছার 
নগরে, রমা-জিনি-রূপে রামী, ভার্গব 

বণিজ সুতা, নাম প্রভাবতী ?--রে মন, 
একি মতিচ্ছন্ন তোর 1 সেই স্থুবদনী 

সুধার আধার, 'রহে কি তাহায় কু 
গরল ভীষণ ? আপনি কহিল! দেবী, 
মম প্রাণপ্রিয়া, অবিশ্বাস তুমি তীরে !” 

এত বলি তুলি নিলা করে করবাল-_- 

করাল মুরতি যাঁর, নাশিতে সন্দিগ্ধ 

মনে, নির্ক্বোধ কুমার 1 নিবারিয়ে মিত্র- 
বরে প্রেম আলিঙ্গনে, কহিল সুহৃদ 

সুমি সুন্বরে--“উতলার কার্ধ্য নে-_ 

ধর ধৈর্য্য ধীর ; প্রভাবতী নিরপমা 

নারী এ জগতে, আছে সত্য এই স্থানে 3 

এ পাঁপ নয়নে, হেরিয়াছি তীরে, পতি- 
হীন] ধনী, রসসিদ্ধে নবীন তরণী ! 

কহ সখে ! কেমনে ছেরিল! উরে, কিবা 
কথা কহিলা' কামিনী, বাহাতে উদাস 

তব মন? নৃপীত্বজ, ওছে কহ কপ! 

করি_বিস্তারিয়। 1” করি এতেক শ্রবণ, 
চই 
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কহিল। ক্রমেতে, বৃত্তান্ত যতেক, বন্ধু 
বরে, যুবরাজ, লঙ্কার ভাবি রতন | 

উত্তরিল1 অশ্থরাধ বিষাঁদে ভাসিয়া__ 

“ কেমন ঘটন। এ যে নারিন্থ বুঝিতে ! 
কেন বা মে কফুলবাঁল! আমিবে এ জন- 

শুন্য স্থানে, একাকিনী, চন্দ্র স্থর্য্য তারা, 
না পায় ছেরিতে যার বরণীয় রূপ? 

কোন্ দেব, কোন্ ছলে, পাতি মায়াজাল 
কি বিপদ, ঘটাঁইবে তাই ভাবি মনে । 
বাল্যকালে যবে, এক দিন খেলিতেছি 

আমরা ছজনে জনক আলয়ে) তথা 

আসিল, জোতিষে বীরেন্দ্র-মাঁকাতি সম, 
এক অতি বুদ্ধ দ্বিজ ! নিশ্বাস ফেলিয়া 

হাসিল ব্রাঙ্ষণ হেরিয়ে তৌমারে ; পিতা 
মম চমকি, সেক্ষণে, যুড়ি কর, তীরে 

পৃচ্ছিলা বারতা, তত্ব জানিতে বিশেষ । 
চুপে চুপে মহাঁচার্ধ্য উত্তর করিলা৮__ 
“মহাবীর শুইবে কুমার ; বাহুবলে 

ইনি জিনিবে বিস্তৃত রাজ্য ; উড়াইবে 
তছুপরে বঙ্গের পতাকা! ; ভুষ্জিবে সে 

সথখভোগ ইহীর অন্ুজাত্মবজ আদি 
বীরদর্পে, লে বিজিত দেশে; কিন্ত 

মণিহার! ফপি যথা, ইইাঁর জননী 
তাজিবে আপন প্রাণ ইইার সাক্ষাতে ।+ 
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“ অবগত আছি আমি এ সব কাহিনী-- 

তাই নিষেধি তোমারে ভাই ; না জানি, কি 
আছে বা কপালে । মম মন হইতেছে 

দাঁকণ আকুল, শুনি এই এজ্রজীল- 
সম আশ্চর্য্য ঘটনা আজি ; ইসা হ'তে 
নিবৃত্ত কুমার, করি এ মিনতি |” এত 

বলি চাহি মুখ পানে, সোদর সদৃশ 
অন্থরাধ রহিল আশ্বাসে, কাষিদল 

যথা, শুষ প্রায় ক্ষেত্রে, হেরি ঘোর ঘন 
ঘটা নীলার পথে, ব। যথা, চাতক । 
করিল উত্তর রোষে নৃপতি তনয়,_ 

“ এই কি তোমার সধ্য*ধর্ম, ছে কপট 

বান্ধব ! ছেরিয়াছ তুমি তারে কহিলে 

আপনি + প্রেমে মুগ্ধ তুমি তার ;_-বাঁসনা 

পুরাঁতে আপনার, চাহ বুঝি ৰঞ্চিতে 

আমারে নে কারণ ? অথবা কে বিশ্বাসে 

অলীক তোমার উপন্যাসে ?-_যাঁও যখ। 

ইচ্ছ! তব, ন। আঁদিও সম্মুখে আমার 

আর” | শুনি ব্রজসম এ নিষ্ঠুর বাণী, 
কহিল! বান্ধব বর ধর্ম সাক্ষী করি ;__ 

“বাঞ্কিলাম জলধর-দল সন্নিধানে 

শীতল আসার, মম ভাগ্যে বরিষিল 

মেই উত্তপ্ত অঙ্গার, শিলা বৃষ্টি ছলে ! 
: জনমিয়! কভু যাহা না'জানি স্বপনে, 
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দেখিত্থ শুনিহ্ন মেই অদ্ভুত ব্যাপার 
এইক্ষণে ;'এ যে দেব মায়! বুঝিলাম 

বিশেষ | জলধি অদ্ধু কেন ঝা হুসিবে 

পুর্ণ ইন্ছ আঁকর্ষণে ?.ন উথলি প্রেম 
সিন্ধু শুকা”ল সে নিধি, আমা সন্দর্শনে ! 
ধিক রে মদন তুই !--প্রতিজ্ঞা আমার 

কিন্তু শুন যুবরাজ! লইলীম আজ 
হ'তে বিদায় চরণে ন। হেরিৰ আর 

ওই অমল কমল মুখ; না শুনিব 

মধুমাঁখা কথা! আর ; না আদিব 

নিগ্ধকরী স্মুরধূনী তটে, স্থুশীতল 
সুখ বায়ু করিতে সেবন--বিষময় 
ব।হা ভোমার বিরহে! কিন্তু* যদি কোন 

কাঁলে_জাঁনি অদ্দর নহেক সেই কাল-- 
নাশি কাম পাশে, ছও ছে কাতির তুমি 

মম অদর্শনে $ পুনঃ মেবিব ঈরণ 

নতৃবা আমার এই দেখা ! বিধাতার 
বরে তুমি থাক ঝুশলেতে” | . এত বলি, 

চলিলেন অন্বরাধ সুবিজ্ঞ সুধীর ; 
মনের বিকাঁরে.কিছু না বলিল তায়, 
মদন-বিহ্বল রাজন্ৃত--মত্ নিজ 
প্রতিমার অন্দর্শন লাগি! কোঁধাবন্ধ 

করি অনি অন্য দিকে চলিলা বিজয় | 
ঘরে আমি সৌদামিনী কহিল! ডাকিয়! 

চা 
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বণিক দাঁসীরে--যত হয়েছে ঘটন | 
পুনঃ হাতে ধরি তার, বিনয় বচনে 

বলিল] বার-রমণী রাখিবারে খুলি 
গুপ্ত দ্বার; যুবরাজে পরে দিতে দেখা 
ছলে উত্তম ভূষণ পরি, প্রভাবতী 

যেন দীপ ছন্তে ধরি, প্রাসাদ হইতে ! 
অবশেষে বিদাইল! তারে, দিব্য বাঁস, 
স্বর্ণ মুদ্রা আদি দানে। সত্তুষট হইয়া 
সাধিতে জঘন্য কীর্ধ্য, চলিল। কিস্করী | 
আইল যামিনী আবরিয়! নিজ দেহ 

রুষ্ণবর্ণ বাসে; বাঁয়স কোকিল আদি 

কুলায়ে লুকা'ল ত্বরা, ছেরিসে মুরতি, 

তমোময়-_পাছে বিনর্টি সকলে, হরি 
লয় তাহাদের কমনীয় রূপ ! কোটি 
কোটি মণি, পরিল কুস্তলে ধনী, আর 

ছায়াপথ শিখী, মরি কিবা শোভ। তার । 
কিন্ত সতী প্রাণপতি বিরহে মলিন17-- 

লুকায়েছে ঠাদে আজ অমামীয়াবিনী 
সপত্বী রাক্ষপী। তাই দেবী অভিমানে 
বুঝি, ডাঁকিল বদন ?-_-দেব, দৈত্য গুক, 
আঁখিদ্বয়, ক্রমে দেখ ছ'ল অদর্শন ! 
আধার, আঁধাঁরময়, ঘোর অন্ধকার 

আসি, ঢাঁকিল ধরাঁয় | নিস্তব্ধ মাঁনব- 
বৃন্দ নিদ্রাদেবী কোলে ; ল্ভিল বিশ্রাম 
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সুখ যত জীবকুল”--সচ্ছন্দে ; ক্ষুধার্ত 
নিশাচরগণ মাত্র, জাগে ভূমগুলে 
করিয়। গভীর রব---্রপ্ধি যাহে শত 
৬ণে আঁধারের ভীষণত| ! হেন মনে 

লয়, পৃশ্ধী হইতেছে ক্ষর--বিল্লীরবে 
এ ছেন সময়ে পরিধানি পীত বাঁস, 

দ্রঘতপদে ধাইতেছে নবীন নাগর, 

রাজপথে, যথণ, গোৌঁপিকা বল্পভ বন- 

মালী চন্দ্রীবলী লাগি, মোহিনী-মোহন 
বেশে । জ্রমে উপনীত আনি মনোহর 
সুরম্য উদ্যানে-মদন চালিত যুবা 

মদনমোহুন। পশিল ভিতরে তাঁর? 

ন! ছেরিল কোন পুষ্প খোঁর অন্ধকাঁরে ; 

ন| ভ্রাগিল স্থমৌরভ, নিন্দে পারিজাতে 
ঘেই--মদন বিকাঁরে ; নির্মল সলিল, 

তারায় ভূষিত। স্ুপুর্ণণ সরসী, মাছি 
চাছিল তাহার পানে, কন্দর্প দর্পেতে ! 
অথব। গ্রক্কৃতি সতী আঁবরিল! শোভা 

আপনার, পাপাত্ব। সম্মুখে! কামুকের 
সচ্ছন্দ কৌথ! ইহ ভূমগুলে ? ভুঞ্জে যে 
অশেষ যাতন তারা, ক্ষণ সুখ লাগি! 

দীপীলোকে হেনকালে হেরিল নাগর 

বর--মাশি অন্ধকারে, পুর্ণ শশি সম, ৷ 
দাঁড়ায়ে প্রাসাদোপরে অনঙ্গমোহিনী 
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রূপে ;-.দেবী প্রভাঁবতী, ($) ধন্য রে মদন ! 

পাপিনী ভার্গব দাসী রতীর়ে নিন্দিল] ! 
চলিল' বিজয় লক্ষ্যকরি সে কামিনী 

বিক্ষেপিয়ে পদ অতি সাবধানে | ক্রেমে, 

স্ষুদ্র দ্বার এক দেখি অবারিত ? তায় 
প্রবেশিল সাহসে করিয়। ভর, শ্বাম 

কদ্ধ করি ; পরে সমুচ্চ সোপানশ্রেণী 
আরোহিয়। » আনিয়া! প্রকোষ্$ সন্নিধানে, 

থাঁমিল কুমার, দ্বার কদ্ধ হেরি | 
যুহুম্বরে ডাঁকিলা তখন--“খুলি দ্বার 

বাঁচাও চকোরে- আজ চাক-চক্দ্রাননি 
প্রণয়িনি !” “কেরে” বলি, উদ্ঘাটিল দ্বার 

ঘোর রবে ! অদৃশ্য হইল! বারাক্গনা- 

সখি, সৌদামিনী ঘথ, আহ্বানিয়! বস্ভ- 
নাদ! মহ্ান্ধতামস আসি. কুমারের 

আচ্ছাদিল! আখিদয় ; না জানে ভূপতি 
পুক্্র যাবেন কৌখাঁয়। সেইক্ষণে সহ 

ভত্যদ্বর, বাহিরিল1 ভার্গব বণিক? 

জ্বালিয়া দেউী ! হেরিয়! আলোক, দ্রুত 
পদে বাহিয়া সৌপানাবলি, অধোঁমুখে 

ছুটিল কুমার ; ধাইল! পশ্চাতে তার 
নিক্ষাশিয় অনি, তিন জনে, সমবেগে :7 

ছাঁড়া"য়ে উদ্যাঁন, ক্রমে যবে উল্লভ্ঘিল 
অন্থচ্চ প্রাচীর, খসিয়া পড়িল মণি, 



মিহল বিজয় । 

প্রবালে খচিত, বিজয়ের শিরোজ্বাণ, 

শশধর সম প্রভা যার | শিহরিল! 

তথ! বৈদেহক, হেরি সে মহার্ধ ধনে 9. 

করাঘাত করি কপাঁলেতে, ভূমি পরে . 
বনিয়! পড়িল! মুধীবর ! স্তব্ূভাঁবে 

চিন্তিল তখন-- “ একি সর্বনাঁশ, হাক্স 

ঘটিল আমার, এই নিষফলক্ক কুলে ! 
নহে চোঁর, রাজপুত্র এ যে; প্রভাবতি, 

এই কিরে ছিল তোর মনে, বিষাঁধার 

পয়োমুখি ! কেন রে কৃতাত্ত কবলেতে 

না ছইলি কবলিত তুই, যবে দেই 

শুণ-নিধি কীন্ত তোর, রে ভাবি পাঁপিনি, 
গেল ত্যজিয়৷ এ পাঁপ লোক? উন্ুঃ মরি 
মরি ! ওছে সিংহ বাঁহুঃ ধর্ম অবতার-. 

কেমনে এ কুলাঙ্গার, তব ওরসেতে, 

জন্মিল দছিতে প্রজ!| প্রাণ? রাজরাঁণি, 

ও মা একি কুসত্তান তব ?--গে কর্মীকে, 

মধু প্রস্থ তুমি, তবে কেন ম! গরল ! 
অথবা ফলিল ফল মম ভাগ্য ফলে।” 

এত ভাবি বিদাইর়! অস্নচরগণে ; 
বিচারিল মনে, সেই ক্ষণে নিবেদিতে 
এসব বাঁরতী, নৃপাঁল অগ্রেতে ॥ কিন্ত 
নারিল উঠিতে, ঘূর্ণাজলে তরী, যথা 

_ কেন্্রমপ্ন, পড়িল ভূমিতে পুনঃ, ঘোর 
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উদ্বেগের আধঘূর্ণনে 1 মহাঝড় স্বীর 
দর মাঝারে লাগিল বহিতে 5. উঃ 
শোণিত প্রবাছ,মহোঁদখি উরি সম, 
উলভ্ঘিয়। বেল, বুঝি করে সর্বনাশ ! 

এক বার ভাবিল অন্তরে -“ কিবা কাঁঘ 

জানায়ে রাঁজনে ; কেন না কাটিন্থ, এই 
অব্যর্থ অনি আঘাতে, সেই নরাঁধম 

পাপের মম্তক,-ধিক্ মোরে 21 এই ভাবি 

মুক্ত খড়া ল'রে উঠিল সত্বরে, পিছু 
ধাইতে যুবার-! পুনঃ হ'ল ভাব বিপর্ধ্যয় | 
“ হেন কর্ম মা! করিব আমি, ” বিচারিল 
মনে সদাগর-- অগ্রগণ্ ছুহিতাঁয় 

দোষ ;_নির্লজ্জ সে পাঁতকিনী অনর্থের 
মূল |--কিসে কেমনে ছেরিবে তারে মম 
গুহ-বুুছ মাঝে নরেজ্্ তনয় ?. কু 
নাহি যায় মধুকর না পেলে সৌরভ ! : 
অতএব তাঁর রক্তে জুড়াইব আজি 
তাপিত এ প্রাণ ”| পুনঃ স্মরি তাঁর পি 

ভক্তি, সত্য নি? আদি, যত সদাচারে, 
ত্াজিল কৃপাণ;-দেখ পড়িল ভূতলে ! 
হায় রে কেমনে, স্লেছময়ী-সে মুরতি, 
ক্ষীরের প্রতিমা, নীশিবে ছে পিতা তার ?- 

পুনঃ বসিল ভার্গৰ অনর্গল আখি 
দ্বার লাগিল বর্ষিতে, মৃকুত। আকারে, নট _ 905 

১৩০2০) 
2৮(৯১1৯র৮- 
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সুধানম নিকপম, অপত্য মেহেরে! 

বুঝির! সমর, খলিল! সুধা ভাগাঁর 
প্রতি আপনি »-ভাতিল! তারক! পুষ্জ 

স্নিপ্ণ-কর করে, শোঁভিয়া আধারে, যথা, 
শ্রেষ্ঠ মণি চয, খনি অভ্যন্তরে + বঞ্চি 
মধুকরে॥ চুপে ডুপে শন্ধবহ। হরি 
পরিমল, লাগিল চলিতে মলিক্প,চ 
সম--শিহরিল ফুল-কুল নব প্রেমে 
মাতি; সুগন্ধে পুরিল কুঞ্জীবন ) মধু 
পঞ্চম্বরে পিকবর কুজিল সত্বরে | 
লইলেন নিদ্রাদেবী, সস্তাপ-হারিণী, 

. মদাগরে, কোলে আপনার £ মনোদ্ধেগ 
. তীর, আহ! মরি, শাম্তিল অমনি ! আজি. 

ক্রমে মু হাসি, সম চঞ্চল1 চপলা 
মায় প্রসবিনী স্বপ্ন দেবী, বসিলেন 

মহোলাঁসে নির্বাপিতে ভার্গবের মন 

হুতীশন, একেবারে_বাণীর আদেশে । 
দেখিলেন সদাগর শঙ্কর মোহিনী, 

আলো! করি দিকৃদশ, শিররে তীহার, 

বসি কহিছে তাহারে--“ হায় বাছা, নহ 

আপন গৃহ বারতা, জ্ঞাত তুমি, তাই 
বুথ! রোধ আভ্বাজা উপরে--শাঁপ ভ্রফী' 

বিনি তব ঘরে ! মম প্রিকাদাসী, ন্ঘর্গ ' 
বিদ্ভাধরী, সতী রমণীকুল-রতন ! 
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হর্ভাগ্য নৃপনন্দন, রাজকুল কাঁলী_ 
মন্থের দাস $ সেই সাধিল এ বাদ, 
মরিতে আপনি । হের স্খতাঁর1ঃ বামা 

স্থধাননী, উজলিছে পূর্ব্বদিক্ নাশি 
যামিনীরে ; উযাঁদেবী অবিলম্বে উঠি, 
খুলিবেন দ্বার, তকণ অৰুণ লাশি॥ 
এ দেখ, বিহল্গ কুল পাইয়া! প্রভাত 
আভাস, ডাকিতেছে হৃষমনে, কমল 

পতি, মরীচিমালীরে | উঠহু ত্যজিও! 
নিদ্রার, বণিক বর ; চলহ সত্বরে' 

আপনি, ভূপাল ভবনে £ বল তীহারে 

বিশেষ করি এ সব কাহিনী ; নিশ্চর 
স্থশান্তি তুমি লভিবে বিচারে । ভ্ুহিতা 

তব, নহে কলঙ্ষিনী, জানি নিশ্চয় | ”+ 
চলি গেল। স্বপ্ন দেবী এতেক কহির়1। 

চমকিয়া সদাঁগর ভঠিয়! বসিল 

নিদ্রা ত্যজি ; সে মোছিনী রূপ, ক্ষণমাত্র 
যেন, দেখিল নয়নে; মধুর নুখুর 
যেন, ধনিল শ্রবণেশ-পাদ বিক্ষেপণে 

তীর; স্বীয় দৌরতে পুরিলা নাশিকা 
রন্্র যেন, অকম্মাৎ !! আশ্চর্য্য মানিয়। 

সাধু লাঁগিল চিন্তিতে, পড়িয়া সে পাশে, 

দেব মায় ছলে বাহা, করিল। বিস্তার | 

ক্রমে দিনমণি দেব হইল প্রকাশ-- 
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জনরবে হ'ল পূর্ণ অবনী মগুল। 
সে সময়, রাজ নিকেতনে, মণিমর 
রজত আসনে বসি, দেব সিংহবানু 
সাধিছে, রাজ্যের কাঁধ, ধর্মরাজ সম 

স্বর্ণ ছত্র হাতে ছত্রধর, কিবা শোভ। 
তার-_পুনঃ“কি সুমিত্রা হলাল, উর্শিল'- 

রমণ অবতীর্ণ ধরাঁধামে.? রবির 
লোহিত ছবি, মেকশৃদ্দ পরে শোভিতেছে 

ভূতলে কি আজ? চারিদিকে সভা দদ 

পাত্র মিত্র আদি, যথ1 যোগ্য স্থানে, বসি 
জুবর্ণ, মুকুত! ঘুক্ত দিব্য আবরণে 
বিবিধ বর্ণের তপ্ত প্রস্তরে গঠিত, : : 
বিরাজিছে সারি সারি/ বোধিকা উপরে 
ধরি ভাখ্রয্য সংযুক্ত দিব্য পাড় +_-ছাঁদ 
সর্র্বোপরে, গদ্ুজ আকার; শৌভাময়, 
কত শত খোঁদিত রঞ্জিত বিভূষণে__ 

যথা, রে অক্ষয় বট তব শাখাচয় 
বহুল মূলেতে রাখি ভার, আলে! করে 

নিজ নিজ পত্র পুষ্প ফলে, চতুদিক ! 
পতাকা! ঝালর আদি উজ্ভ্বস বরণে, 

উড়িছে, ঝুলিছে কত, কতদিকে, পারে 
কে বলিতে | রজত কাঞ্চন আর নান! 

জাতি মণি, অন্থপম ধরি প্রভা, মন 

প্রীণ করে পুলকিত, উজ্জ্বল ভ্বলনে-_ 
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হেন অন্বমানি, যদি প্রভাঁকর পূর্ণ- 
গ্রহণে, লুক”ন আপন ছবি, ভাঁতিবে 
এই সভা! প্রভাময়, আপন কিরণে ! 

কত লোক কার্ধ্য লাঁশি আঁদিছে যাইছে,_ 
যথা, উদয়াস্ত তারা, হয় নৈশাকাশে, 
প্রকীশিয়ে শোভা ক্ষণকাল ! কালমম 

[ভীষণ মুরতি, অসি. চশ্ম, শরাসন- 
ধারী, প্রবল প্রহরীগণ, একভাবে 

পাঁষাণ পুতলি প্রায়, আছে দ্ীড়াইয়ে ; 
কিন্তু, ক্ষণে উপ্রমুত্তি, যম সহচর 
যথা. সাধিতে আদেশ- প্রভুর ইঙ্গিতে ! . 

এমন সুখ-সক্কট স্থানে হীন বেশে 
আনি উপনীত বণিক-প্রবর, সান 
মুখে, যথা, রাহুগ্রস্ত শশী পৌর্ণমাসী 
নিশি অবসানে ! চমকিল সভাসদ 

হেরিরে ভার্গবে সেই বেশে । আর ছেরি 

বহুমুল্য বিজয়ের শিরক্ত্রাণ, হন্তে 

তাঁর! সতৃষ্ণ-নয়নে নৃপ নিরীক্ষণ 

করি, উীরে জিজ্ঞাসিল কহিতে বক্তব্য 
যাহ।, অনতিবিলম্বে 5 কি জানি কেমনে, 

কি বিপদ ঘটা'য়েছে বিজয় কুমার | 
শুনি সাধু, নমি-পদে, কহিতে লাগিল 

যুড়ি কর; অঞ্ধারে বক্ষস্থল তীর; 
লাখিল ভান্িতে ; হ'তেহিল ক্ঠরোধ 

৩ 
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প্রতি ক্ষণে ক্ষণে | এই রূপে নিবেদিয়ে 

নিশার ঘটনা, নিদর্শন সে উদ্ভীষ 
রাখিল সম্মুখে। ক্রোধে কম্পমান নৃপ; 
কহিল। অমাত্যবরে ডাঁকিয়া তখন-_ 

“কহ পাত্র কি কর্তবা এক্ষণে ইহার, 
পুনশ্চ হুকধার্য্য করে পুত্র কুলাঙ্গার; 
নাহি জানি আমি কি করিব | ক্রোধ রিপু 

ভর্জীন সম, উত্তাল তরক্জচয় 

তুলিতেছে, হৃদয় সাঁগরে মম ; মনও, 
উন্মত মাতঙ্গ যথা, হ*তেছে অস্থির £. 
কোথা সেই পাঁপমতি, নরাধম পুত্র 

মম! এই দণ্ডে তার কাটহ মস্তক- 
কান্ছক জননী তাঁর! নহে দ্বীপান্তরে 
তারে করহ প্রেরণ--থাকিবে আমার 

গজ নির্বিঘ্ে সকলে! অরাজক, কেছ 

যেন নাহি কহে, ন্বর্গতুল্য পুণ্যক্ষেত্র 
এই বঙ্গদেশে ! কোথা রাঁজধর্ম আঁর 
প্রজাচিত্ত না রঞ্জিল যথা? ধিক মোরে ! 2 

এত বলি নীরবিলা গুণসিন্ধু রাজা 
সিংহবান্ু--সিংহের প্রভাঁব একেবারে 
উজলিল মুখ তাঁর; ঘূর্নিত-লোহিত 
আঁখিদ্বয়ে বাহিরিছে অগ্নিকণী যেন : 
বিকট চঞ্চল ভাঁব ভীষণ দর্শন-_ 
যথা, যবে কদ্র দেব দহিতে কন্দর্পেঃ 
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সদর্পে তাহার পানে চাহিলা ধুর্তটী, 

প্রকাশিয়ে অগ্রিশিখা লোমহরবণ ! 

কহিল? সচিব, করযোড়ে--“অবধান 

নরেশ্বর দীন এ দাসের নিবেদনে, 

পরিহরি রোঁষ রায়, ক্ষমহ কুমারে 

এই বার, অন্থতাপচিত্তে যদি তিনি 
শুধরেন নিজে, এর পর | ক্ষমার 

সমাঁন গুণ নাহি ত্রিভুবনে--স্ুবুদ্ধি 

বণিক-কুল-ধজ, অবিদিত নাহিক 

তাহাঁর, এই পরম ধরম | আত্বজ 

আপনাঁর-একাঁরণে নাহি বলি আমি 

ক্ষমিতে তাহারে- বলি ক্ষম] ধর্মগুণে | ১ 

“ যা কহিলে মন্ত্রীবর, মিথ্যা! তাহ! নয়, 

কিন্ত রাঁজধর্ম দ্ডিতে দোৌঁষিরে | তবে, 

অভিবোৌক্ত। যদি দয়া-পরবশে, নিজে 

ক্ষমেন তীহারে, তু মনে, তবে সাধ্য 

মম, অন্যথা অধর্ম হেতু ক্ষমিতে ন! 

পারি |” দেখি ভূপতিরে দৃঢ় ধর্ম ব্রত, 
মনে মনে তারে বাঁখানিল বৈদেছক-_ 
ধন্য মন্ৃষ্য প্ররুতি, কান্না হাসি এত 

আর নাঁছিক ভূবনে-_তুলিয়! কুমার- 
রুত গুক অপরাধ ! খা ভীমাক্কতি 

যোধ, উলঙ্গিয়ে খর তরবাঁর, যবে . 
নাঁশিবে শত্ুর_বৈরী প্রণয়িনী বিধু- 
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মুখী, আনি পতি প্রাণ-লাগি, তাঁর মাঝে 
তারম্বরে করেন ক্রন্দন, কে পাঁষণ 

আছে হেন, বধিবে তাহারে, এ জগতে ? 

উত্তরিল1 পণ্যজীব, শত ধন্যবাদি 
ধর্মরাঁজে_“ ক্ষমিন্ত কুমারে আমি 3 তৰ 

যশঃ-জ্যোতি আলো কিল, আজি এ সংসার +-- 

দেহ হে অভয় দান যাই নিকেতনে ; 

পুনঃ যেন যুবরাজ না যায় একাজে। ” 

আশ্বাদিতে ভার্গবেরে চাহি মন্ত্রী প্রতি 
কহিল! ভূপতি ভবে--“অত্বরে কুমারে, 

সুনীতি বুঝা য়ে তুমি করহ শাসন ; 
পরে যদি পুনঃ কতু আচরে এ ছেন 

ঘণিত আচরণ, নিশ্চয় সে ভুর্জিরে 
তবে, মম ক্রোধানল-উদ্দীপন-ফল | ৮ 
এত শুনি সদাগর করিল গমন, 

আনন্দ অন্তরে । সভ। ভাঁঙ্গি নররাজ 

প্রয়াণ করিল! অতি ব্যথিত হৃদয়ে | 

সেই দিন নিশীকালে নরেন্দ্র নন্দন 

আহ্বানি সকল মিত্রশীণে, বসিলেন 
করিতে মন্ত্রণ৷ সেই নির্মল সলিল। 
গঙ্গা নদীকুলে, যৌর গহন কাননে । 
সপ্ত শত বীররৃন্দ বসিয়া! কাঁতারে_: 

ঘোর অন্ধকারে, ন! পাঁরে চিনিতে কেহ 

কারে ; তৰচয় আবরিছে নীলাঘর- 
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সমুস্ভ,ত নক্ষত্র পুঞ্জের স্বপ্পালোক ! 

ভীষণ সে স্থান ! যথা, প্রেতপুরী মহা! 
ভয়ঙ্করী, আলোঁক বিহীন!, দিবানিশি 

আর্তা আঁধারে__তাহে ছায়াকার ভীম 
প্রেত দল ! সধোঁধিয়া অবাকারে রাঁজ- 

পুত্র কহিল! তখন--“ শুন বন্ধুগণ ; 

জনমের মত আঁমি যাঁচি ছে বিদায় 
তোম। সব। আগে ! ভাতৃভাবে এতকাল 

কাটাইন্ কত স্থখে-_এবে বিধি মম 
প্রতিকুল। শুনেছ সকলে কথা যত 

আজি কার মন্ত্রীবর নৃপেন্্র আদেশে 
কহিলেন অভিসন্ধি মোরে ত্যজিবারে, 
অখব1 পাইব আমি, শাস্তি সমুচিত 

পিতার নিকটে, ভয়ঙ্কর! হ' বিধাতিঃ 
এই কিছে বিষেচন। তব ! কুমারীর 

যটাঁ”য়ে বৈধব্য, না দেহ বরিতে পুনঃ 

ধিক্ এ বিধিতে ! যুগ শাস্ত্রে আছে বিধি, 
তবে বিধে, কেন এ অবিধি? তাজি লাজ, 

প্রকাশিয়ে কহিন্ব সকল, মন্ত্রীবরে ; 
চাহিঙ্ব পত্বীত্বে তীরে করিতে বরণ ;_- 
হাসিয়! দিল উড়ায়ে, ঘোর বাত্যা যথা॥ 
মম আশা-মেঘ ! অতএব বল সবে 

উপায় কিআর। প্রতিজ্ঞা আমার এই-_ 
লভিব সে রত্ব কিবা তাজিব জীবন-_ 



তত মিহল বিজর 1 

বিজয় বিহীন হবে এই লাঁল দেশ! 
কঙ্িলেন উরূবেল নামে মিত্র--“একি 

কথ] বল, ওছে কুমার-কেশরি। এক 

প্রাণ মোৌরা সবে? আছে যা কপালে, তাঁহ। 

ঘটিবে নবাঁর_ঘোঁর রবে প্রভঞ্জন 

দ্বন্বে যবে, মহীকহ সহ, সম উচ্চ- 

দ্রম যত এক জাতি, উন্নত মস্তকে 
বিরাঁজে সদর্পে* নহে ভগ্ন শিরে করে 
ধরাঁয় শয়ন ; উদ্ধারিব তব কার্ধ্য 

সকলে মিলিয়া, নতুব! এ সপ্তশত 

প্রাণ করাল কালের কোলে, এককালে 

লভিবে বিশ্রাম ! জানিহ নিশ্চয় সবে !” 

ইহ! শুনি উরবেলে দিল। সাধুবাদ, 

সবে মিলি ; উঠিল আনন্দরোল, সেই 

গাভীর নিস্তব্ধ বনে, -শর্জিল সবগেজ্ 

যথা, গিরি গুছ! মাঝে! কীঁপিল অন্তরে 
মন্তি-নিয়োজিত চর, অলক্ষিতে থাকি ! 

তারপর বান্ধব বিজিত নিবেদিল1-- 

“বিলঘ্বে বলঙ্থ কিবা প্রয়োজন ; চল 

আজি, সাঁজি ভীল সাজ আক্রমি ভার্গব- 
গৃহ, কুমার-প্রাঁণের-নিধি সে যুবতী 
লইব বাঁহিরি, যথা, দেবদল মথি 

পয়োনিধি, কৌমল কমলাঁদেবী |! আর 

কতগুলি মোর! থাকি নিজবেশে, যাব 
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মহ]! কোলাহলে, দোধিতে আক্রমী দলে,__ 

ছুলে;--এ কৌশলে রক্ষীগণে, প্রতীরিব 
অনায়াসে, “না মাঁরি ভুজন্দে আর নাহি 

ভাঙ্গি লাঠী!” কহ সবে মন্ত্রণা কেমন 2 

“বেস বেস, বলি সবে প্রশংসিল তারে ; 

মাহানন্দে আলিঙ্গন দিলেন বিজয় | 

অবশেষে গেল! চলি, সেই সাত শত 

কুমীর-বান্ধব ছুই দলে--ভিমন পথে | 
্রতপদে গেল দূত বিম্ময় মাঁনিয় +- 

অনতিবিলম্বে আনি অমাত্য-আগারে, 
কহিল সচিববরে যতেক মন্ত্রণা | 

সেই ক্ষণে হত যদি অশনি পতন 

গৃহমাঝে. অধিক আশ্পর্ধ্য মন্ত্রীবর 

না হতি কখন ! হায় জড়বৎ কিছু 

ক্ষণ রছিল। দাঁড়ায়ে ! জ্ঞানালোক তাঁর-- 

তড়িত যেমতি, চমকিয়! বিনাঁশিল 

মনের আঁধার $-বেগে চলিলেন ধীর 

ভেটতে রাজেন্দ্র! মুহূর্তে আসিয়! বার্তা 

দিয়া নুপবরে, কি কর্তব্য জাঁনিবাঁরে 

রহিল দ্াড়া"য়ে, যৌড়করে | অহিবর 

বথা, পাইলে আঘাত ধরি ফণা, উঠে 
গরজিয়ে, কিংবা যথ! কেশরী, উন্মত্ত 
মাতদ্দে হেরিয়া,_উতি বমিল ভূপপাল 
ছাঁড়ি হুহুপ্ধীর;__সেই শয়ন আগার 
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ফাঁগিল ,সহু রজত খষ্টাঙ্গ; কাঁপিল 
রমণীকুল-আদর্শ পাটেশ্বরী রাণী 
সিংহ শ্রীবল্লী, পতি পার্থ খাকি | সক্রোধে 
চাঁছিল নুপবর -ভ্বলস্ত পাঁবক সম, 

নেত্রদ্বয় ঘুরিল সঘনে--দহিবাঁরে 

পতর্গের দল-প্রাঁয়, ছুশ্চরিত্র দলে ! 

: ঘোর নীরদ নিঃস্বনে, চাহি মন্ত্রী প্রতি, 

কহিল রাঁজেন্্র--“এখন দীড়াঁয়ে কেন 
পীত্রবর, মম অপেক্ষায়! সৈন্যদলে 

সাজায়ে এখনি, বন্দী করি সবে লহ 
কারাগারে ; অকণ উদয়ে বধাভূমি 
কল্য, প্লীবিবে সবার রক্ত আঁতে? একে 
একে সকলে ভুঞ্জিবে এই ভুক্র্ম্ে 

ফল;--প্রথমে বিজয়, কুলাঙ্গীর 

পুত্র মম, ঘাতকের হস্তে, সৃত্যুদণ্ডে 

হইবে দণ্ডিত! যাঁও তর! করি, ওহে 

সচিব কুলের শ্রেষ্ঠ, বিলম্বে কি ফল! 

সময়ে নাছি যাইলে ঘট্টিবে প্রমাঁদ 1, 
শিহরি আতঙ্গে, ছিন্নমূল তৰু যথা, 

হারাইয়ে জ্ঞান, পড়িল ভূপৃষ্ঠে, রাজ্ঞী 
বিজয়-জননী ; শশব্যস্তে বৃদ্ধ মন্ত্রী 
করিল সথজষা তার | চৈতন্য পাইয়ে, 
বক্ষোভেদী কৰণ ক্রন্দন সহ, ধরি 

স্বাসীর পদযুগল, কহিল বিনয়ে__ 
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অর্ধন্ফূট বোলে--“একি নিদাকণ নাথ, 
তবাঁদেশ! কে কোথা শুনেছে, আপনার 

ওরসজাত পুভ্রেরে করিতে হনন ? 

হিং শ্বাপদগ্ণ, হেন কাজ, ন! পাঁরে 
করিতে কভু ? হুদি তব অতি কঠিন- 
পাষাণে নির্মিত প্রাণেশ্বর ! যদি চাহ 

বধিতে আত্মজে, আগে বধ অভাগিনী 
এই তার পাপিষ্ঠা মায়েরে, গলগ্রহু 
তব, এ দাসীরে ! হীঁয়, কেনরে বিজয় 
তুই সাধিলি এ বাঁদ, বধিতে জমায়? 
কেনবা নিলি জনম এ পোড়া গর্ভেতে ? 
রাজ! হয়ে কোঁথ। বাছা, বসিবি বঙ্গের 

নিংহাসনে, না! এ কাল নিশ। অস্তে, পিতা 

তোর, হায়, কাটি মাঁথ। ধরাশায়ী করি 
তোরে কলুষিবে এ পবিত্র ভূমি ! মরি, 

হে ধরণীপতে, দেহ ভিক্ষা! মোরে আজি, 
মম প্রাণ-বিজয়ের প্রাণ! পন্ধী হত্যা 
পুত্রহত্যা। কর'নাহে নৃপমণি ! আরো 
নাথ, কি ধর্ম লভিবে তুমি, শুন্য কোল 
করি, শত শত অভাগীর- আমা সম! ? 

ক্ষম নাঁথ, ধরি পায়, বিজয় সহিত 
যুবক নকলে, নছে লহ এই প্রাণ1» 

এত বলি মহাারাণী পতির চরণ-. 
পরে হইলা মুর, নিরাশ্রিতা স্বর্ণ- 
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লতা, মরি তকমুলে যেন লুটাইল ! 
সসম্থ,মে পাত্রবর যুড়ি ছুই হাত, 
নিবেদিলা--“একি মহ্থারাঁজ, ক্ষম মোরে, 

হেন কার্য্য উচিত না হয়, আপনাঁর-- 

অগ্কলন্ষমী তব মৃতাপ্রায়,_-বধদণ্ডে 

তাজিবে জীবন সুনিশ্চিত) অতএব 

অনাদণ্ডে, দগ্ডিয়! যুবকদলে, রক্ষ 
হে রাজেন্দ্র-কুলপতি, ছুই দিক্ 1১, এত 
কহি, তুলি রাঁজমহিষীরে, পুনঃ যোঁড়- 

করে রহিল। চাহিয়! নরপতি পান, 

উদ্মুখে, বারি আশে চাতক যেমতি। 
কহিল! সমাট--শুনহে অমাতা, কোন্ 

মুখে আমি ক্ষমিব বিজয়ে ! সভাস্থলে 

আঁজি, সাক্ষাতে সবাঁর, করিলাম সত্য, 

সমুচিত শান্তি দান করিতে কুমারে- 

না হ'তে প্রভাত নিশা, পাঁমর অঙ্গজ 
মম. রাঁজদ্রোহী মম, দল বাঁধি চাছে 
সাধিতে জঘন্য কাজ,_-কি শাস্তি তাহার 

বিনা প্রাণদ্ড? ত্রেতায়ুগে, জান মন্ত্রী- 
বর রাঁজা দশরথ, অর্ধ ু ণ-ধর 

ঘা কমললোচনে, পাঠাইল! বনে, 

সত্য (ছাঁর জ্বীরঞ্রন ) লাগি! দেখ তার 
আবাল বৃদ্ধ বনিতা ঘোষে যশঃ ! বল 

কেমনে, অবাধ্য লম্পট পাঁষণ্ডে, করি 



প্রথম সর্গ। রি 

পদাঘাত রাঁজধর্মে, লঘু দণ্ড দিব 
আমি? অপযশ রটিবে ভুবনে-_ইহ 
পরকাল মম ডুবিবে তখনি! সাধী 
কৌশল্যাঁরে স্মরি, নিবাহ হৃদি আগুণ 
মহিষি আমার | বধ দণ্ড ক্ষমিলাম 
আজি, তোমার কারণে সবাকার ;--যত 
অনর্থের মুল নারী ভূমগুলে ! কিন্ত 
মস্তি, সূর্যাস্ত হইলে কল্য, নাহি যেন 
রছে কেছ, এই নগরীতে, পত্বী-পুত্র- 
সহ--অন্যথ! মরণ ; নির্বাসন কর 
সবে দ্বীপ দ্বীপান্তরে | আজি হ'তে মম 
পবিত্র-কুল-কলস্কে করিন্থ বর্জন ! 
ঘাঁও মিত্র ত্বর। করি সেনা: সহ, 
রক্ষ ভার্গব-গৃহ ১ কর বন্দী সব 
ছুরাত্মারে। বর্জন করিন্ত পুত্রে শুন 
দেবুগণ-__ন| হেরিব কভু সে পাঁপিষ্ঠে 
আর! ধর্শে চাহি ক্ষমহ প্রিয়ে আমায় ! ৮ 

তারপর নীরবিল| নরেন্দ্র সিংহল,_ 
চলিলা সচিব-শ্রেষ্ঠ, প্রভুর আদেশ 
সাধিবারে, বাঁধি পাষাঁণে দয় $ “বাছা রে বিজয়” বলি কান্দিতে লাশিলা রাণী 
দ্রবিয়া, অতি কঠিন শিলা সম হৃদি 
ইতি দিংহল বিজয়ে কাব্যে বর্জনে। নাম ০৬». তা চিল 

প্রথমঃ সর্গঃ। 8142৭, 
3১ ' ৭০ 
৫. 84187 

২, এপা্পা 
ৃ রি, 

রি চিএ ৯ 

&1 নি ক শর 17 রি 

চে রী 98107 '. ০০ রণ 



৩৬ সিৎহল বিজয় । 

দ্বিতীয় সর্গ। 

পর দিন, মধ্যাকাঁশে মার্তগু মুরতি,- 
কিবা ভয়ঙ্কর-অনল-সমাঁন কর 

করিছে বর্ষণ, নিস্তব্ধ প্রকৃতি সতী ; 

স্পন্মহীন মহীকহচয়, গতিহীন 

হেরি প্রভপ্ীনে ; স্ফাঁটিক ক্ষেত্র-নদৃশ 

শান্ত স্বচ্ছ ভাঁব ধরে ভাগীরধী--যেন 
স্বতা প্রায়! সুনীল গগন সহ খর- 
রবি ছবি, ভানিতেছে--যথ', ব্বর্ণলঙ্কা 
রামদাঁস হন্র দাহনে, সিন্ধু মাঝে! 
দেখি আজি, এহেন সময়ে সুরধুনী 
হৃদি মাঝে শৈল সম, বিরাজে অর্ণব- 
যানত্রয় (১) নামায়ে পতাকা ঝুলিতেছে 

(১) বরনুজ্ঞ (0910100£) অনুমান করেন যে, গোদা- 
বরীর সিহ্ব-স*গম হইতে বিজয় যাত্রা করিয়াছিলেন ; অদ্র্যা- 
বধি উক্ত স্থান “ বন্দর মহালক্কা ” বলিয়া বিখ্যাত । 
(996 06০-190190৮8 ০5100 79৮ 111. 01090. 1100. 930 ) 

কিন্ত মহাব*শে লিখিত আছে বাজ! সিৎহবাছ্ছ লাল 

প্রদেশ (বঙ্গ ও বেহারের মধ্যন্থিত ) হইতে বিজয়, প্রভৃতিকে 
সমুদে ভামাইয়া দ্রিয়াছিলেন । (101010018 119119521)89, 

098]. ঘা. 00. 49) অপিচ, এই পুস্তকের ইন্ডেকসে 

লিখিত আছে যে, লালের রাজধানী সি*হপুর হইতে বিজয় 
সিন্ধ যাত্রা করেন। যাহা হউক, আমার মতে শেষোক্ত স্থানটী 
উপযুক্ত বোধ হওয়ায় আমি বিজয়কে গঙ্গার উপর দিয়! 
লঙ্কায় লইয়া! চলিলাম । : 



দ্বিতীয় সগ। . গন 

পালি লম্ব ভাবে; আহী £ হৃদয়ে তাঁদের, 

কাতারে কাতারে কত যুবক যুবতী, 
আর শিশুগণ রহে আীনমুখে; কিন্ত 
আছে, কি আশ্চর্য্য, দৃর্টি সবাকাঁর 
তট অভিমুখে, যেন কোন অঘটন 
খটিবেরে আজি--এই জানহ্ুবী-পুলিনে । 

এ হেন সময়ে তথ! আঁনি উতরিল', 
মনোরথ-গতি রথ-এবে হছুমন্দ 

ভাবে--বুঝি, বিজয়ের বিচ্ছেদ ভাবিয়ে ৮ 
এ জনমে আঁর দেখা! ন! পাঁইবে তার ! 

নাঁমিল সচিবশ্রেষ্ঠ, ভাঁসাইয়। বক্ষঃ- 

স্থল নয়ন-আসাঁরে ;ঃ তড়িত যেমতি, 
সত্বরে পশ্চাৎ তবে নামিল বিজয় 

খম্তীর মূরতি, দগ্ধ যেন অহ্থতাঁপে 
চাঁছিল তট্টিনী পাঁনে-দেখিল1 সকল 
সখাঁগণ, এক পোৌতে, সলজ্জ-বদনে; 

দ্বিতীয়েতে, শত শত শতদল সম, 
আলে! করি স্থানস্-বান্ধব-গৃহিণী যত, 
বসি অধোমুখে $ তৃতীয়েতে, আহা, মরি ! 
যেন প্রভাত-শিশির-বিদ্ব সৃহ, ফুট 

অসংখ্য. গোলাপ রয়েছে উদ্যানে, যত 
শিশুগণ, হায়, সুকোমল, সুপ্রকৃতি ! 

বৃপাত্বজ, তোমার কারণে কুলবাঁল! 

যত, আর শিশু শাস্তমতি, ভুবিতেছে 
| 



সিশহল বিজয়। 

অকুলে, ছে বীরবর,ছুঃখে ভাসে কবি! 
ধন্য পিতা তব--নিজ পুন্রে নরপাঁল 

বর্জিল! অনা'নে ! কিন্ত,কি দোঁষে দুষিত 

হ'ল, অবল সরল যত, আর শিশু- 

চয়? অথব। বিধির লিপি খণ্ডাইবে 

কেবা| দেখি এ'সবারে, অন্তরে কাঁদিল 

কুমার, অন্তর বিকাঁরে | বর্ষিল অশ্র; 
মন্ত্রী, বুঝিয়া অন্তরে, কুমারের ভীব |. 

দেখিতে দেখিতে-চমকিয় দিক দশ 

চক্রের নির্ধোষে ; উড়াইয়। খুলিপুঞ্জ 
'গগনের মাঝে, আসি উপস্থিত রথ, 

পবনের বেগে-ভগ্মধজ, ছিন্ন কেস, 
অশ্ব বল্গাহীন, রজোরাশি-পরিব্ত 
ভীষণদর্শন !__ঘথা ঘনঘট। হ'তে 
বাহিরে দামিনী, সঙ্থ বজনাঁদ-_রাঁজ্ঞী, 
বিছ্যত-বরণী, মহা-দ্রুতপদে, রথ 
হ'তে বাহিরিল1 “ হ! কোথ। বিজয় ” বলি, 
বিজয়-জননী ! চমকিল সবে তাঁছে, . 
কপিল সবার চিত্ত, সেই বজ্রসম' 
বক্ষোভেদী রবে ; গণিরা প্রমাদ মন্ত্রী, 

কাষ্ঠের পুতলী প্রায় রহিলা দাঁড়া'য়ে। 
মিত্র বিজয়াহজ নাঁমিল। তখনি] 

কহিতে লাগিল সতী--« বাছা অঞ্চলের 
নিধি! কৌধথা যাঁবি.বাঁপ, আমায় ডুবায়ে 



দ্বিতীয় অর্গ। 

পাথারে--এ অভাগিনী ছুঃখিনী মায়েরে? 

কি কাজ এ ছার রাজ্যে তোরে হারাইয়ে ; 
প্রাণের পুতলী মোঁরে লহ সাঁথে করি 1-- 
কেন ওহে প্রভাকর মধ্যাহ্ন সময় 

হেরি যে জীধার ময়, তোমা বিষ্তমাঁনে ? 

একি খসিল নয়নক্তাঁরা মম, অন্ধ 

কি হইন্ আমি ?-বিজয়, বিজয়, কৌথ। 
প্রাণের বিজয়, আয় বাঁছ' আয় কোলে 

করি 7ম! বলিয়ে টাঁদ, জুড়ারে জীবন ৮ !_- 
এত বলি মহারাঁণী করিল! কুমাঁরে 

কোলে-_কিন্তড, উদ্বেগ-জনিত কফ, ছাঁয়, 
ক্মীণ মেহময়ী--ন| পারি সছিতে ভার, 

ছিন্নমূল দ্রমসম, পঁড়িলা ভূপুণ্ঠে, 

সংজ্ঞ! ছাঁরাইয়া ! পলকে উঠিয়া! বীর- 
সিংহবাছু-স্ৃত, ধরি জননী-মস্তক 

ক্রোড়ে * মা, মাঃ? বলি লাগিল ডাঁকিতে, মরি! 

অতি দীনব্বরে | হায় রে, এ বাক্যাযত 
সবৃত-সঞ্ীবনী ! * ম1 ” বলিম্ে স্বুধাজোতে 

ভাঁসে জগজন $ শুনিলে জননী হৃদি 
প্লাবয়ে পীযুষে ;-নাহি রহে হুঃখ লেশ 
জগতে সে ক্ষণে! শুনিয়াছি কাঁনে-_কতু 

না এ পাপ মুখে, ঝরিয়াছে নে নির্জর- 

সদৃশ, মঘুমাঁথা বুলি । নাঁজানি কোন্ 
অপরাধে, খঁসবিষা নৃশংস রাঁক্ষসে 



সিৎহল বিজয় । 

মা আমার, দিব্যধামে খেলা চলি | কেন 
রে রসনা ন! ডাকিলি « মা, মা,” বলে মেই 

কালে? তবে কি কৃতান্ত নির্দয় পারিত 
লইতে তাঁরে? অবশ্থট ফিরিতেন মাতা 

“ মা ” ৰাক্য শুনিয়া !-তাই বলি, “ শুনিয়াছি 
কানে ”-কিন্ত দেখিহ্ব প্রতক্ষ, কুহকিনী 

কষ্পনা সুন্দরি, এবে তবে বলে ! যেই 
“ মা” ৰলিয়। কান্দিলেন যুগল তনয় 
অমনি স্্রীবল্লী রাণী, মেলিল1 নয়ন, 
ছিন্নবল্লী সম ঘিনি ছিল ধরাঁপরে 
মৃত প্রাঁয়_-অতি নিদকণ পু্র হেতু 

শোকে। আনন্দে বিজয়, জীবিতা মায়েরে 
হেরি, প্রেমাঞ্ আসারে ভিজাইল, আহা, 

জননী-পঙ্কজ-মুখ! উন্মীলি নয়ন-_ 
“ বিজয়” বলিয়। পুনঃ করি সম্বোধন, 

কহিতে লাশিল! দেবী শ্বছ মধুন্বরে-_ 
« আসন্ন সময় মম, নতুবা! যাইত 

 অভাগিনী, কাঙ্গীলিনী বেশে, তোঁর সহ * 

তবু বাছা সিদ্ধু পাঁরে দিব না যাইতে 
আমি+-শেলসম মম মৃত্যু, বিদ্ধিবে রে 
যবে, তোঁর পিতার পাষাণ প্রাণে” সতা 

বলি, তোর ও মুখেন্দু-সুধাঁ, জুড়াঁইবে 
. সেই অন্ৃতীপ-সন্তপ্ত হৃদয় ! তবে 
কেন বাপ হু'বি দেশীত্তর? মাতৃবাঁক্য 
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রাখি, রাজ্যোশ্বর হয়ে, বস সিংহাসনে ; 

স্থমিত্র ভাই তোমার, সুমিত্রানন্দন 
সম, হবে ছত্রধর ! আয় রে জুমিত্র 
আয়, হেরি তৌর স্থসম্পূর্ণ-নিক্ষলঙ্ক- 
শশধর জম মুখ, বস রে অগ্রজ-_ 

কোলে তুই-যুগল কিশোর আমি করি 
দরশন 1” বিল বিজয় পার্থ, ধীর 
স্ুমিত্র সিংহল; ব্যথিত হৃদগ্ে, ভাবি 

জননীর স্বৃত্যু সন্নিকট | কে বলে রে 
কৌশল্যা, অযোধ্যা পাটরাণী, পুক্র- 
বসল! অতি? দেখুক সে আসি, পাপ- 

কর্ম্াচাঁরী-পুন্ত্র লাশ, তাজিছে জীবন 
মহিষী শ্রীবল্লী, অবছেলে ! সুনির্মল 
রাম-রবি রঘুকুলমণি, নির্বাসিত 

যনে বিন। অপরাধে, বিমাঁতার দ্বেষে, 

কৌশল্যা কি পুভ্ভ ছাড়ি না ছিলা জীবিতা ? 

কহিল! বিজয় নিবারিয়ে অঞ্ুবাঁরি-_ 

“ কেন গো জননি আর, কহ রহিবারে, 
রাজধর্্ম পালিরাছ্ে পিতা পাপাচারী 
আমি--অযোগ্য এ দণ্ড নে কোন মতে; 
আশীর্বাদ কর মা গো, তোমার প্রসাঁদে 
যেন ক্ষমেন' বিধাতা--দশরখাত্বজ 

ধীর, ধর্ম অবতার, রল-লোচন 
রাম, বিষাঁদন্ধ্র গণি, পাঁলিলা কঠোর 
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পিত্রাদেশ, চমকি জগতে! অত্যাচার 

হেতু, নির্ভাসিত আমি রাঁজবিধি মতে ৮ 
কেমনে কহ জননি দগুবিধি মাথে 

করি পদাঁঘাত, প্রভাকর সম জ্যোতি, 

মম পিতার গৌরব ছবি, গ্রাসি তাহা 
আমি দৈত্যরূপে ? প্রজাপুঞ্ কি ভাঁবিবে 
মনে 9 নহিবে দেবতা পরিতুষ তাঁর । 

অতএব মাতঃ ! কর আশীর্বাদ, দেব" 
কুপাবলে ঘেন, বিমল চরিত্রে, লাভ- 

করি জনকপ্রসাদ--স্বপ্পকালে ।! ভাই, 
ন্েপূর্ণ নির্মল-পবিত্র-স্ুধীসম 
আুমিত্র সুধীর বীর, ভুষিবে সকলে 7 
বিদার দেছ আমারে যাইব সত্বরে” । 

“কি বলিলি”, কছিলা মছিষী, "ও নিছুর ! 
যাইবি নিশ্চয় দেশত্যাগী হয়ে ?--ওরে 
সৌণার বিজয় মম, আয় তবে তোর 

টাঁদ মুখ, হেরি আমি জনমের মত !” 

এত কহি--“বিজর, বিজয়, রে স্ুমিত্র 

বিজর! সর্বাগ্রে এই, যাই, দেখ.আমি”-- 
বলিতে বলিতে চাছিয়। যুগল পুত্র- 
পানে, ত্জিল জীবন, মনোছ্ঠখে, তবে 
পুক্রবৎসলা, সতী শ্রীবল্লী তখনি | 

পকি হ'লে কি হ'লোঁ” রবে কীদিল। বিজ ' 

এ ওমা মা” রলি জুমিত্র লুটা'ল ধরণী ; 
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মন্ত্রীবর করাঁঘাঁত করিয়া! কপালে 

কান্দিতে কান্দিতে করে, ছুজনে সান্তবন। | 
কতক্ষণে কহিল! বিজয়--“ কি কুক্ষণে 

পাঁমর কন্দর্প, বন্দী করিল! আমারে-- 

ঘে কারণে নির্বাসিত আমি আজি; নহি 

দ্ঃখী তাঁর-কিন্ত, একে পাঁতিকের ভরে 
টল মল করিছে মস্তক মম--পুনঃ 

' একি সর্বনাশ-আঁশাঁর কারণে মাতা 

নরেহুমরী, জীবন তাজিল।-_মাতৃহত্যা- 

পাপম্পর্শিল আমায়_নাঁছি ত্রাণ কু 
এইবারে--প্রায়শ্চিত নাহিক ইহার। 
ছে দেব জগতাঁধাঁর, শান্তি সমুচিত 

দেহ এ পাঁপীরে--অন্কৃতাপে দগ্ধ হৃদি 
হ*ক অন্থক্ষণ ! হায় গো জননি, তুমি 
ত্যজিলে এ লোক আমা লাগি? ক্ষণকাঁল 

মন] রহিব আর এই নিদাঁকণ স্থানে ! 

যাও ভাই প্রাণের স্থমিত্র, বথা পিতা? 
বল তারে জানা"য়ে প্রণাম মম? করি 

শিরোধার্ধ্য আঁমি, আদেশ তাহার, মহা- 

তরদ্গ-সন্ুীলে-সাঁগরে, ভাসিম্ব সহ 

বন্ধুণণ__মনের হরিষে-স্মরি নিজ 
নিজ কর্মফল /_ কিন্তু গ্রাণামার মার 

বাছিরিরে, ভুধাঁধার দয়াময়ী মার 
ত্বরে ; এসব যাঁবে নামলে! স্েহভরে 
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এস ভাই আঁলিক্ন ক'রে একবার, 
জুড়াই তাপিত প্রাণ; এস মন্ত্রীর, . 
অপরাধ ক্ষমি, দাও ছে বিদায় মোৌরে-_- 

অসন্থ এ দৃশা আর নারি সহিবাঁরে ।” 
এত ৰলি প্রণমিয়! পাত্র মহাশয়ে 

সম্ষেহে চুষ্বিল। বীর জুমিত্র অধর ৮ 
অবশেষে জননীর চরণ হুখানি 

রাখিয়া হৃদয়ে, নয়ন আসারে সিক্ত 

করিল তাহীয়--শোভিল রে কোকনদ 

প্রভাত শিশিরে !-ক্ষণ পরে ক্ষিপ্ত প্রায় 

উঠির] সত্বরে, সবেণে চড়িল' গিয়। 

পৌতের উপর ! হাহাকার শব্ধ করি 
কীদিল। সকলে । “ ওছে কর্ণধার 
ছাড় তরী বিলঘ্ব ন সয় +,-_-বলি উচ্চ- 
রবে ডাঁকিল কুমাঁর- দেখিতে দেখিতে 

তিন পৌত ধীরে ধীরে চলিলা তখন ! 
হেন কালে “রহ রহ” বলি আচন্বিতে 

হুইল নিনাঁদ;_ক্ষণপরে অন্তরা 
বন্দিল শ্রীবিজয়ের যুগল চরণ! 

“একি সখে, ছি ছি, ওকি! ক্ষম হে আমারে" 
কহিল বিজয়--অন্থুরাধে ধরি ঢুই 
করে_-“ শুনিতাম যদি, প্রাণের বান্ধব, 
তোমার নিষেধ বাঁণী, ঘটিত না! কভু 
মর্্মতেদী এ ভীষণ ঘটনা) অকাঁলে 
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করাল-কাঁল, মম জননীরে গ্রাসিত 

কি আর? সমুজ্ঘ্বল দীপ-শিখা, কেন ছে 
নির্ধাপিবে বল, শুন্য না হ'তে আধার ? 
কেন ব। এ কুলাঙ্গার দহিবে আগুণে 1» 

উত্তরিল1 অন্রাধ--“বিধির এ খেলা 

ভাই খগ্ডিতে কে পারে ? রাজা দশানন 
দেব-দৈত্য-ত্রাস, সবংশে নির্বংশ নর” 
বাঁনরের হাতে, হরি জ্বলন্ত অনল- 
শিখাসম জানকীরে ; সুধাঁময় নারী, 
কভু উরে গরল--ছাঁয়, বুদ্ধি দোষে ! 
এবে লহ কৃপা করি সঙ্দেতে আমায় 
নাহি ধরি পুর্বকারি কথা, বন্ধুবর |” 
“ সেকি ভাই অন্থরাঁধ” কহিল! বিজয় 

“নির্বাসিত তুমি হ'বে কি লাগিয়। ? তব 
চরিত্র, নির্মল এ সুরধুনী সলিল- 
সমান ! অপরাধী নহ তুমি, কি হেতু 
এ ছূর্বৃ ত্ত দল সহ ত্যজিবে আপন 

জন্মভূমি? আরো! সথে, সুমিত্র, প্রাণের 

অন্তুজ রহিল হেথা; দেখিবে তাহারে 
বল কোন জন ? মাতা ভ্রাতা হারা ইয়েস 
কাদিলে প্রাণের ভাই সাস্তিবে তাহারে 
তুমি, মমাভীবে | কেন ভাই স্ত্রী-পুত্রে বা 
দুঃখে ভাসাইবে?- নিবৃত্ত, বন্ধো আপনি 1” 
কি কথ্ঠবলিলে? একা রব আমি দেশে £ 
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ধিক মোর প্রাণে ; প্রিয় জনে ! জীবনের 
জীবন আপনি, চললে কোথায়! এই 
মকক্ষেত্রে কি করিব, যবে যাবে প্রাণ 

পিপাসায়, পীয ষ জমান তব সুধা 
মাথা কথা বিন1? পুত আমার এ দেখ, 
আনন্দে আপ্লুত হেরি মোরে! আঁর দেখ 
এঁ তরণীতে প্রাণের প্রেরসী আমার, 
গঞ্জতিছে মোরে, বিলম্ব দেখিয়া! এত! 

অতএব লহ সখে চির-বন্ধু ভাবি-_ 

নুতন প্রদেশে | নবীন প্রণয় মিলি, 
এই ছুঃসহু যাঁতন! পাঁশরিব সবে ! 
রক্ষিবে ভ্রীজগন্নাথ প্রাণের সুমিত্রে। 

শুনি আনন্দে বিজয় আলিঙ্গিয়ে মিত্র 

অন্নরাঁধে, আজ্ঞ। দিল। কর্ণধারে, অতি 
সত্বর বাহিতে। পাঁলিভরে চলে তরী-- 

পেয়ে স্বাতান ;_ দেখিতে দেখিতে হ'ল 

সিংহপুর দৃর্টি বহিভূতি, অট্টালিকা, - 
উচ্চ মহীকছ গণ, হইল অদৃশ্য, 
যথা ভগ্রতল-তরণি-মাপ্বল চর 

সাগর গর্ভেতে- ক্রমে | অনতিবিলঘে 
দেব বিভাবস্ছ নামিলেন ধীরে ধীরে 
বিশ্রীম লভিতে, অস্তাচল ছুড়ে ঃ যত 
দিগক্গন। বিবিধ রঞ্জিত বাস পরি, 
রঞ্জিল জলদ দলে--হেরি দেই শোভা), 
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পদ্মিনী-নায়ক হর্ষে দিল! আলিঙ্গন 
সে সবায়, প্রসারিয়া কর ;১--অভিমনে 

ঝাঁপিল বদন, সতী নলিনী অমনি ৮ 
ক্রমে তমন্তিনী, ক্রোধে, তাঁড়াইল! হুট 
দিগঙ্গনাগণে--কমল হুঃখে ছুঃখিনী ! 
হ'ল ঘোঁর অন্ধকার, তথাপি,চলিছে 

তরীত্রয় অবিশ্রাম, আকাশ হীরক, 
নক্ষত্র আলোকে, বিস্তারিয়া পাঁখা-_যথা। 
গকড়, খগকুলপতি, সহ জটাু- 

 জম্পাতি, ভ্রমিছে গগন মাঝে! নগর, 
গ্রাম কত, উপবন, বন এড়াইয়ে 
গেল ঝঁরিরথত্রয়, নিশি শেষ হ'তে, 

না পারি বর্ণিতে | নাহি আর সে সকল 

সৌভাগ্য-নিশান +_বন্গ-স্বাঁধীনত। সহ 
হাঁয়, ছয়েছে বিলীন এবে!--শোঁভিবে কি 
ভুঃখিনী জননী আঁর, কু সে শৌভায় 2 

ভায়াঁদের একতা-বন্ধনে বিদরিয়ে 

যায় বুক ! কোথায় সাজার ম! লেন 

গঙ্গার ?-_-ভারত তাই দহিছে অনলে !! 
এ দিকে ভার্গবন্থুতা, ত্যজি অন্ন জল 

সেই কাল নিশ! হ'তে ধরণী লুষ্ঠিতা' 
হ'য়ে, আছে একাকিনী সতী ! অকল্মাৎ 
স্বচ্ছাকাঁশ হতে, বজ্রপাত কি কারণে ? 
পবিত্র সতী তাঁর কেন ব। লাখিল্গ 
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বিষম কলঙ্ক-কালি? মধ্যাক্লে কেমনে 

দীপ্তি হীন দিনমণি ?--ভাবিয়া আকুল 
বামা;--ভাসিতেছে সরোজিনী নয়নের 
জলে! স্থকোৌমল কণ্ঠত্বরে কাদিতেছে 

সাধী, ভেদিয়! হৃদয়, করি ছাহাকাঁর ;-_ 
« হা বিধে! কেন হে ভাগ্যে একাল লিখন 

মম? অন্তর্ধামী তুমি, বল কি পাঁতকে, 
এই অস্া যাতন। দিতেছ আমায় ?-_ 

পাঁরি সহিবাঁরে শত-বুশ্চিক-দংশন- 

জ্বাল! % কাঁল-ফণী পারি ধরিবাঁরে ;£ কোন 

ক্রেশ নাহি গণি অনশনে তাজিবারে 

প্রাণ » ন। ডরি কুলিশে, চূর্ণিত হইবে 
যাহে দেহ; জ্বলত্ত অনলে অবছেলে 

: পারি প্রবেশিতে + কিন্তু নাহি পারি, মম 

 হৃদি-দরসী-কমল, সতীত্ব-দেবীরে, 

করিতে মলিনা--এ প্রাণ থাকিতে ! হায়, 
কি আছে পাপ ধরায়, রমণীর ধন 
ইহা! সম? বিধব1 তাহাতে আঁমি, পতি- 

পুত্র-হীনাঃ অন্ধকাঁর-ময় মেত্রে, হেরি 
অবনীর অনর্থক গৌরব যতেক +_ 
সতীত্ব-আদিত্য মাত্র, নাশে সে তিমির- 
রাশি-”এ আলোক-স্তম্ত ভবের অপাঁর 

পারাঁবারে !-_বিনা দোষে দোষী, ওহে আমি, 

_ জগদ্বন্ধ জগত জীবন; অবিদিত 
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নহে তব কাছে! কিন্ত নাথ, পিতা! মাতা 

কজন ঘত, কি ভাঁবিবে তীর? কোন, 

মুখে চাহিব তাদের দিকে আমি! সিক্তা- 

রাশি সম, ছেরিবে তীহারা ছুঃখিনীরে__ 
ভয়ঙ্কর-_ না জানিয়ে, হায়, অভ্যন্তরে 

মম, বহিভেছে ক্ষীর-প্রবাহ, সুমিষ্ট 

অন্তঃসলিলা-বাহিনী যেমতি ! হায়, কে 

ল জাঁনিবে জলের নীচে মুক্তাঁফল 
আছে সুনিশ্চিত? অতএব পিতঃ, কিব। 

কাজ এ প্রাণ রাখিয়া? সতী-কলক্ষিনী, 

জীবিত-গতের মত ! এই ভিক্ষা মাগি 

ছে অনাথ-নাথ, এই আত্ম-হভা-পীপ- 
হ'তে যেন, পরিত্রাণ পাই দয়াময় ! 

নিক্ষলঙ্কী এ কিস্করী তব, তব পদে 
লয় হে শরণ, পিতঃ কলঙ্ক-ভরঞ্জন ! 

এত কছি নিষ্কাশিলা স্থৃতীক্ষ ছুরিকা 

বিদীর্ণ করিতে বক্ষঃক্থুল, প্রভাবভী 

নতী | চাহিয়া! আকাশ-পখে* ভুলিলেন 

জ্ুকোমল করে, যমু-সহচর-ময 
আন্ত ভয়ঙ্গর, প্রাণ বিসর্তিতে ১ হাঁয়, 
কে বুঝে বিধির খেল। !--দেখ অকস্মাৎ, 

ত্স্ত আসি হস্ত ধরি লুটাইলা পাঁয়, 

বণিক-কিন্ক “কেন রে, মন্দভাঁগিনি, 

কেন নিব।পিল্ত্রী তুই, আমারে এখন - 

৫ 
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বল্ কিপা আছে মনে ! যত অলঙ্কার 

মম, দিলাম সে সব তোরে ? ছাঁড় এবে, 

নিত্য সখা সহ গিয়া, করিব মিলন । % 

কছিলা দাসেয়ী--“ এবে জানিলাঁম, কভু 
নাহি লাগে কোন চিহ্ন, হুতাঁশনে”_জদা 
মমুজ্ত্বল ঘিনি নিজ-ধর্মগুণে ! তাই 

ভুমি! কি করিবে বল সৌদামিনী, যাঁর 
অর্থলোভে, দাবাঁনল-সম, জ্বালিয়াঁছি 

আব, ভীষণ আগুণ, তব স্ুকুগার- 

হৃদয়-মাঁঝাঁরে আমি !-দেহ গৌ ছুরিক। 
মম করে; এইক্ষণে সাক্ষাতে তোমার 
তাজিয়! পাঁপ পরাণ, লাঁঘৰি কলুষে ! 

ভাঁর পর দাসী ডাঁকি সদাগরে, ভাসি 

আঁখিনীরে, নিবেদিল1 যতেক ঘটনা, 

একে একে । শুনি সাধু কান্দিল বিল্ত র 

ছুছিতাঁর করে ধরি ৮--মা জানিয়! কষ 

কত দিয়াছে তাহারে, এই ভাবি | সতী 

প্রভাবতী বিসর্জিল! আনন্দাশ্রু, সিক্ত 
করি পিতৃ-পাদ-পদ্ম,-শত ধন্যবাঁদ 

সহ, প্রণমি মানসে, সেই কুপাময় 

সদাঅত্য-সহচর, জগৎ-উশ্বরে | 

দশম দিবলে তগীত্রয় উতরিলা 

আসি পুণাক্ষেত্র সাগর সঙ্গমে । কিবা 

মনোহর সেই স্থান !--প্রসাঁরি শতেক 
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বালু ষেন, রজত-বরণী গঙ্সাদেবী 

আলিঙ্গন করিছে সাগরে, আহা! মরি ! 
বার লাগি অলভ্ঘ্য পর্বত, মকক্ষেত্র 

নিবিড় অরণা আদি করি অতিক্রম; 

সহআ সহঅ ক্রোশ এসেছে বাহিয়া, 

নাহি গণি ক্লেশ ! ধন্ত, সতী-পতি-ভক্তি ! - 

শৌভিছে সে স্থল বথা, স্থনীল জলদ- 

আচ্ছন্ন-আকাশে খেলিতেছে একেবারে 

শত সৌদামিনী !-কিংবা, ্ছলে জলে ঘেম, 
বিবাদিছে নিজ নিজ অধিকার লাগি। 

চলিল! তরিকা-দল উর্শিদল ভেদি__ 
অকুল অর্ণৰে ছেলিতে ছুলিতে, করী- 
দল যথণ, দলিয়! কমল বন! ক্রমে, 

অনলের আভা-দম জল রাঁশি হ'তে 

প্রকাশিল পূর্বদিক ; দুরে শক্রধন্থ 
যেন, উদ্দিল অন্ধুতে ঈষদ রপ্রিয়। 
তরন্দ-কুলের অগ্রভাগ; সেই ক্ষণে 

দেখিতে দেখিতে লোহিত বরণে, শোভী- 
পূর্ণ প্রভাকর হইল প্রাকাঁশ, স্বর্ণ 
অলঙ্কারে বিভূষিয়। সাগর শরীর ! 
পালিদণ্ড ষত, বাুস্কীত-শুভ্র-পালি 
সহ, শোৌঁভিল] যথা, রজতাঙক্গ পিণাকী 
শঙ্কর ! এবে একদিক তাঁর রষ্্িয়া 

 জুবর্ণ কির ভান্ দেব, হরগ্নৌরী- 
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মূর্তি প্রেমময়, করিল! প্রকাঁশ ! ইহা 
ছেরি মুগ্ধ হ'য়ে বারু কুলেশ্বর, সম- 

ভাঁবে আহা, লাঁশিল বহিতে, রক্ষিবাঁরে 

সেই নেত্রানন্দ-প্রদ, জুন্দর মুরতি। 

কিছুকাল পবনের এ প্রসাদে, পোঁতি- 
দল চুটিল1 নক্ষত্র-বেগে ;_-হর্ষচিভ 
সর্ধজনে পাসরিয়ে পূর্বকার দুঃখ ! 
তুখ ভুঃখ ক্ষণ-স্থারী মানব-জীবনে | 
এইরূপে চলিতেছে অপ্ত-দিবা-নিশি 

বারিধি-হৃদয়ে, দে অর্ণব-রথ-দল 

নৈঝ তাভিমুখে _হেন অন্্মানি, পাণ্ডা, 
কিংবা ছোঁল রাজ্যে, ব্বপ্পকাঁল পরে, রবে 

স্থাশিয়ে উপনিবেশ, পৌছি যুব! যত। 
বুঝিতে পারিয়। দেব ত্রিদিব ঈশ্বর 

আদেশিল। দেব প্রভঞ্জনে - যাও দেব 

অস্নচর দলে তব, রাখহ একত্রে 
সাঁজাইয়ে ; পরে উদীচী দিকেতে যবে, 
ছেরিবে আমারে নভো-গজা রূঢ় ঘন 
ব্যোম-ধুমারত ; বছিবে তুমুল ঝড়, 
ঘোর রবে কাপাইয়ে দিক দশে; লঙ্কা 
ধামে আমি লইব বিজয়ে । সঙ্গে লয়ে 
তুমি যত যুবক-সন্তানে নাগদ্বীপে 
দিবে রাখি; রমণী যতেক, যতনে 
লইবে মহীক্দ্রে ১)। শীপত্রষ$ট লহচর 

সপ 

(১) দ্বীপ তিশেব। 
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সহচরী মম, তাঁর; স্বপ্পকাঁলে পাবে 

স্থান অমরাবতীতে, ত্যজি দেছ। পরে, 

যবে রাঁজপুন্র সহ বন্ধুখণ” পূর্ণ 
কালে; সাধিয়ে দেবের কার্য, আনবে এ- 

স্থলে; মিলিবে সকলে সুখে । ” এত শুনি 

গেল! চলি অগ্রীনা-রঞ্জন বাযুপতি ! 

দেখিতে দেখিতে, বায়ু বিনা গতি'হীন 
তীত্রয় ! পালি বস্ত্র, শিথিল-ক্রমেতে-- 

পড়িলা ঝুলিয়! ওই | পয়োনিধি যেন 
নিদ্রিত আপনি-চলে না তরণী আর ! 

ডাকিয়ে নাবিক দলে বাঁছিতে বলিল 

কর্ণধার ;--পলক পড়িতে, সারি সারি 
নৌদণ্ড পড়িল! নিখর জলে, চেতন 

করিতে যেন, ঘুমন্ত নাগরে! পুনশ্চ 

চলিল| ধীরে তরণী নিচর, কাটিয়ে 
জল, কল-কল রবে ; কোটা কোটী মুক্তা- 
ফল লাগিল ফলিতে দণ্ডের আঘাতে ১ 

বর্ণের আকর বিভাঁকর+ উজলিলা 

মে সকলে-হছেরি জুড়ায় নয়ন মন ! 

ক্রমে অংশুমালী-দেব অগ্নিমালী হয়ে 
অসস্থ আগুণ স্বালি লাগিল দহিতে 

মাল্লা দলে | শ্বাস-কদ্ধ বেন বাযুবর ! 

 ঘর্মাক্ত শরীর, ম্রান-মুখ; ঘন-শ্বাস- 
বাহী দীড়ী হত, মরিতে মরিতে তবু 
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তুলিছে ফেলিছে ফ্রাড় সবে । সে সবার 

মুখ হেরি, বিজয়ের দর! উপজিল ; 
মেহাদ্র-হদয়ে, বিশ্রামিতে ক্ষণকাল 

করিল! আদেশ /-নিমেষে সকল দণ্ড 

উঠিল নৌকায়-_-অচল সমান জল- 
যান, অচল হইল! নিস্তব্ধ সকল ; 

_ কোন জলচরে, নাহি হেরি কোন স্থানে ! 

তার পর স্বর্য্যদেব ডুবিতে সাগরে 

নামিল পশ্চিম দিকে, তগাঁপি নির্বাত 

হেতু গুমট প্রবল ! জলরাশি যেন, 
স্বলম্ত অনলোাপ, ছাড়িছে নিশ্বাস ; 

ঘাঁর প্রাণ, অস্থির সকল প্রাণী, মেই 
নিদাঁকণ নিদাঘ-দলনে, ভয়ঙ্কর | 

কুষ্ণবর্ণ রেখা কিবা! যেন, হেন কাঁলে 
উদিল। উদ্দীচীদিকে _ ক্রমে ধুমাকার 
ধরি. সেই লাগিল বাঁড়িতে!--ও কি মেঘ? 
ওই ন1! কি চমকিলা! ক্ষগপ্রভাঁ-সম ? 

বলিতে বলিতে গগনার্ঘ সমাচ্ছন্ন 

খোঁর ঘন-ঘটাজাঁলে, একেবারে ! 

প্রলয় ঝড়ের শব্দ ধনিল শ্রবণে-- 

পর্বত সমান জল মাচিল সুদূরে ! 
“ সামাল সামাল ”% উঠিল সত্বরে রব ; 

নাবিকের দল, ত্রস্ত আসি রস' রসী 

লাগিল খুলিতে__নামাইল! পালি, ছোট 
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বড়, মুহূর্ত মধ্যেতে ; কর্থধারগর্ণ 
সুদূরে লইল নিজ নিজ তশী ; মাল! 
বত কোমর বান্ধিয়!, কাগারী কটাক্ষ 

লক্ষ্য করি, ব্লহিল। প্রস্তত। ততক্ষণে 

নিবিড় নীরদ রাশি ছাইলা আকাশ; 
পলাইল। প্রভাকর পয়োনিধি-তলে ; 

ঘোর গভীর নিস্বনে বছিল! বিষম 
ঝড়; আস্ালিল। ক্রোধে অস্থুরাশি-উচ্চ 

শ্দ্রবর-সম উর্শিকুল উদ্ধে উঠি 
অঙ্গ ফুলাইয়ে, রোধিতে লাগিল ভীম 
প্রভঞ্জনে 7ম! শব উঠিল মে কালে, 
শি-বৈরী হেরি ঘন-দল, কড় কড়ে 

নিনাদিয়ে বজ্ুনাদ, প্রকম্পনে তীক্ষ 
বাণ-সম, লাগিল! বিদ্ধিতে মুষলের 
ধারেঃ বরষি অজত্ জল ; বড় বড় 

করকা নিচয় লাগিল পড়িতে, চর্ণি 
পবন দেবের দেহ; কত বা দদ্ধিতে 

লাগিল তীহারে, ক্ষণ-গ্রভা মেঘাগুণ ! 
মহীখোর দন্তে/লি-নির্ধোষ শুনিলেন 

মুরজা দেবী রন্তু থুছে বসি, অতল 
জলের তলে ! সবার হেরি শক্রভাঁব, 

কোপিল। শ্বসন--মহাঁন ঘোর নিন্ছনে 

বার, লাগিল বহিতে, খুরাইয়। যত 
মেঘ দলে-_উড়াইয়! বৃর্টিধারা--উর্ি- আত 
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কুলে আঁছাঁড়ি সবলে + কার সাঁধ্য রোধে 

গতি তীর, বীর অজেয় জগতে ! ক্রমে 

বাড়িল বিকট অন্ধকাঁর ঘোঁরা নিশ। 

আগমনে, নাহি হেরি কিছু, জগতের 
এই অসীম নুিতে !--হুইল প্রলয় 
একি? হ্ৃর্ধ্য চন্দ্র তারাকুল পাইল কি 

লয়? না--ওই যে চুল! চমকি, দিল। 
সব দেখাইয়! যোঁর বজনাদে কর্ণ, 

গেল বিদারিয়ে ! পুনঃ তমোঁময় ঘোঁর, 

কিছু না হেরি নয়নে; কাপিছে হৃদয় 
মাকতের অশনি অপেক্ষা! অতি ভীম 
হুহুস্কারে -তাঁয় জলের কল্লোল মিলি, 
ভয়ঙ্কর মহা! প্রলয়ের রৌলে, বিশ্ব 

বাঁপিতে লাগিল যেন ! এইরূপে মহা! 

তোল পাড়, উলট পাঁলট ঝড়; বৃষ্টি 
অবিশ্রাম ; ঝন ঝন ঝর্ধীন! নিনাদ ; 

ভীষণ সিন্ধু গর্জন ; ধনিল জগতে 
মহা রবে সারানিশি! নাহি জাঁনি গেল 
কোথা, স্থসজ্জিতা বারি-রথত্রয়, লয়ে 

বুকে করি, আছ মরি, কত যে অমূল্য 

ধনে-_ নির্দোষি অবলাকুল, আর শত 

শত জীবন-অক্্রর, জুকুমার শিশু ! 
প্রত্যুষে পর দিবস, কপ্পনা-সুন্দরী 

সাথে ছেরিম্ন অড্ভুত দৃশ্য--শিহরিয়া 
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উঠে প্রাণ, স্মরিলে সে কথ।! স্র্ণ-লঙ্ক! 

( নহে এবে ) উপকূলে দেখিন্ব বিজয়ে, 

সপ্তশত-বীর-বৃন্দ, আর মাল্ল! কত 

ধরণী লুষ্ঠিত, করিছে রোদন । তরী 

বিজয়-বছিনী, কাঁ'ল এতক্ষণে কিব| 
মোঁছিনী সঙ্জাঁয়, বিস্তারিয়! পাখা, দস্তে 

করিছে শমন সিন্ধু-মাঝে !-বিচ্ছিন্না সে 
এবে, ভগ্না নানা স্থানে- কোথা গেছে 

পালি, কোথা পালি দণ্ড, কোঁখ' ছই, কোথ' 

কর্ণ, কিছুই না! জানি? অর্-পুর্ণ জলে 
আড় হয়ে রয়েছে পড়িয়া-যেন শোকে, 

কাঁদিছে যুবকগণ সহ! কিন্তু, কোথা, 

রে অভাগি, সখীঘ্বয় তোর ! হ্ৃদে যার 

অপোগণ্ড শিশু, আঁর অবলা অঙ্গনা- 

গণ ছিল রে বিরাজমান ? কোখ। তাঁরা 

এবে ? তবে কিরে নির্দয়, নিষ্ঠুর রক্ষঃ- 
সম এই নৃশংস জলি গ্রাসিয়াছে 
সে সবাঁয়? তাহাদের সনে, আর কিরে 

জনমে না হ'বে দেখ 1__বলিবে কপ্পন। | 
ওই শুন ডুকরি কীাঁদিছে, হারাইয় 

নিধি পয়োনিধি মাঝে, যুবক সকলে, 
$« হণ বিধে, কেন বা মম এই ছার প্রাণ 

জীবন্ত এখন, বিসজ্জিরে প্রাণীপেক্ষা- 
প্রিয়তম! প্রেস্বীরে, আর নবনীত. 



(৮৮ সিহল নিজর | : 

নিভ কোমালাঙ্গ পুত্রবরে !” বিলাপিছে 
কেহ এই কখ! বলি । “উন্? যায় প্রাণ ! 

হু পরিয়ে, আনিয়ে দেখ। দেহ একবার ; 

কি দৌঁষে ত্যজিল৷ বল এই অভাজনে ?” 

হু] পুভ্র প্রাণের পাখি- মধুমাখা কথা 
ক'য়ে বাপ, জুড়া রে পরাণি !” বলিতেছে 

কোন জন, নিশ্বামেতে ভেদিয়। পাষাণ । 

সাগর সলিলে কেহ বিসজ্জিতে প্রার্ণ, 

ধাইল। জুবেগে” নিবাঁরিল। অস্তে তাছে, 

কাঁন্দিতে কান্দিতে | সেই দুঃখে দহি সেই 

জন,__হাঁয়, সবার ঘটেছে সম দশ] 
হেন কালে জলে-হেরি আশ্চর্য সকলে-- 

সারি দিয়া শিশু কোলে করি, সন্তরিছে 
যুবতী কতকগুলি, মস্তক তুলিয়া 
অদূরে ! হায় রে, বিথির সুষ্টি কে পাঁরে 
বুঝিতে ! এরা কি আহা, পাইয়াছে ত্রাণ 
কালের কবল হ'তে ?- বিস্ময় মানিয়। 

কয়েক যুবক ডিঙ্গ| বাঁহি রক্ষিবারে 
চলিল। সত্বরে, শিশু ও অবল-গণে। 

ছুটিল। রমণীগণ তরণী হেরিয়া, 
সিন্ধুমাঝে ! বাহিল যুবকগণ করি 
প্রীণপণ ; কিন্ত হায়, যাইতে নিকটে 

পুচ্ছ দেখাইয়1 সবে, ডুবিল। সাগরে ! 

অধোমুখে তটে ফিরি আইল সকলে 
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তীক্ষ-শেলসম-শোঁক বিদ্ধিল! বিষম ! (১) 

সাঁশ্ু আখি জড়প্রীয় উঠিয়! বিজয় 
কহিল। সবার প্রতি--“আমাঁর কারণে 

প্রির-বন্ধুগণ, দেশত্যাঁগী তোমা সবে! 
ডুবিল। সমুদ্রে আমা লাঁগি, তোমাদের 

হায়, প্রাণের প্রতিমা !-নিঃসত্তান আরো 

হইলে পাপিষ্ঠ হেতু--ধিক্ ধিক মোরে ! 
০০৭ ০ পাপা পাতা ০০ শশী পশলা ০ 

(১) মিগাস্থিনীস্ লিখেন ষে, তাপ্রবেণী (তাসুপাণি : অর্থাৎ 

লঙ্কা) দ্বীপের নিকটস্থ সমুদ্রে সাগরাঙনারা (1197078109) 

বিচরণ করে ! আরবদিগের মধ্যেও ইহার প্রবাদ আছে; 

এব অস্মদেশেও ইহার কথা অনেকেই শ্তনিঘ/ থাকিবেন ? 

ফলতঃ এমন কখনই হইতে পারে না ঘে, ইহার মুলে কিছুই 
নাই। প্রকাশিত হইয়াছে, সিহল-উপক্ুলে দুগঙ্গ (8০28) 

নামে এক প্রকার জলচর আছে, যাহাদের মুখাবয়ব কথঞ্চিৎ 

মনুষ্য-মুখের ন্যায়; এব স্তন প্রভৃতিও মনুষ্যাকারে গঠিত; 

ঈহাদিগের অপত্য-স্মেহ অতি প্রবল; এব" ইহারা শাবক 

লইয়] হৃদয় পর্য্যন্ত ভানাইয় যখন সন্ভরণ করে, দুরু হইতে, 

ইহাদিগকে ভখন মানুষী বলিয়া উপলন্ধি হয়। ১৫৪০ শুঃ 

মানেরার প্রণালীতে ইহার ৭টা ধৃত হইয়া গোয়াতে প্রেরিত হয়, 
যথায় দিমাস বোস্কেজ (1)07))99 30909৫%) ইহাদিগের 

শরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়া মনুষ্যের অভ্যন্তরীন গঠনের সহিত 

সৌসাদৃশ্য দর্শন করিয়াছিলেন । একটা মৃত দ্বি্ম () ১৮০৭ 
শুঃ সর উইলিয়ম টেনেণ্টের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল, ই] 

টৈর্ঘে ৭ ফুট--কিন্ত ইহা অপেক্ষায়ও ইহাদিগকে বৃহৎ দেখ? 
যায়। 

১, 



সিহল বিজয় । 

এ পাপ পরাণ এখন নাহিক গেল 

এ দেহ তাজিয়া! ম! আমার বিনর্জিলা 

প্রাণ!__নেই পাঁপে অর্থনিশি স্বুলিতেছে 

হদি-_পুনঃ এই অর্বানাশ আমা হ'তে !-- 

কেমনে এ পাপ-পক্ক মাঝে পাই ত্রাণ, 

না জানি উপায়! থাকিলে জীবিত, কত 

নব নব কলুষেতে কলুষিবে প্রাণ, 

না পারি বলিতে -পাঁপ-প্রতিমুণ্তি আমি ! 

অতএব কি কার্য রাখিয়া তুচ্ছ প্রাণে, 

এখনি ডুবিব আমি সাগর সলিলে ! 

ক্ষম অপরাধ, প্ররিয়ামাত্য গণ এই 

নির্দয় পাঁমরকুত ষত ; জনমের 

মত দেহ ছে বিদাঁয়, ছুরাত্মা বিজয়ে |” 

এত কহি চলিল! কুমার ভবে তন্ব 

তাজিবারে, সংবরিয়া অঞ্চবারি- অগ্নি 

শিখা সম অন্বতাঁপ যেন, শুষিল সে 

নয়নের জলধার11--গম্ভীর ভাবেতে । 

* মে কি, একি সর্বনাশ হাঁয় ”--বলি সবে 

উঠিল! দীড়ায়ে ; ত্রস্ত অন্থরাঁধ ধীর 

ধ্রিল! বিজয়ে । কহিতে লাঁগিলা মিত্রঃ 

স্থির হও প্রাণসখে, না হয় উচিত 

তব ত্যজিতে সকলে + সুকাঁও বিহনে 

শাখাচয় জীয়ে কতক্ষণ ! আঁর শুন”_- 

পরামর্শ করি, সবে মিলি হ'য়েছে ঘে 
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কাজ, দোষী সবে তায় ; আপনি তাজিবে 

প্রাণ ষল কি লাগিয়া? যদি একান্ত ছে 

প্রিয়তম এই তব পণ, চল তবে 

সকলে মিলির! নিমজ্জি সিন্ু-সলিলে !__ 
বাসনা কাহার বল, হাঁরাইয়! দারা- 
স্থত- পুনঃ তোমা! হেন প্রাণের বান্ধবে, 

বাঁচিতে বিজন এই দেশে? ক্ষণকাঁলে 
এ সৌর জগ্ত-- গ্রহ, উপগ্রহ আদি 
ধুমকেতু-বিধৎস হইবে, স্র্য্যদদেব 
কেন্দ্র-ভ্রষ হ'লে ! তুমি এ সবার প্রাণ, 
সকল আীধাঁরময় হ'বে তোমা! বিনা ! ৮ 
“ সাধু সাথ” বলি সাঁয় দিল! অন্থরাঁধে 

ঘত মিত্রগণ | “ এস আলিঙ্গন সবে 
করি পরস্পরে, হাসিতে হাসিতে ত্যজি 
প্রাণ দেখা করি প্রাণ-প্রিয়-জন সহ” 

এত বলি মাঁতিল সকলে--যমপুরী 

আক্রমিবে যেন, ছেন লয় মনে! 

গ্রমাদ গণিয়া দেব-শচীপতি আজ! 
দিল, দেবী দৈববাঁণী প্রতি, প্রর্ধোধিতে 
সে সবার সুমিষ্ট ভাষায়, সুমধুর- 
স্বরে । তখনি অমনি দেবী লুকাইয়া 
বরবপু শুভ্রমেঘ-আঁড়ে, এই কথা . 

সুধায় ভাষিলা,-“ শুনহ সকলে-- বুথ! 
না করিহ শ্থেক আর ; তোমাদের পদ্ধী- 

ঙ৬ 

৬১ 



৬২ সিষহল বিজয় । 

পুজগণ বিচরিছে সুখময় স্থানে 

মনঃসুখে ৮সিদ্ধ করি দেব-কার্য সবে 

আইলে এখানে, মিলিবে সকলে /মর্তেে 

দেখা না হইবে আর তাহাদের সনে-- 
দেবতার ইচ্ছা! এই | নির্ত্ব এ আত্ম- 
নাশ-পাপ হ'তে, অথবা দেবের ক্রোধে 

পড়ি ব্বর্গ হারাঁইবে, কহিন্ নিশ্চর |” 
এতেক কহিয়! নীরবিল1 দৈববাণী 

দেবী ;-বহিলেন শব্দবহ সকলের 

কাঁনে সে ভাঁরতী; দেবী প্রতিধনি, বাঁরে 

বাঁরে উচ্চারিল! দেই কথা, পাছে কেহ: 
না পার শুনিতে 3- দেবতাঁর কিবা লীল! ! 

চমকিল1 মরণ-উস্মুখ যুবাঁদল | 
শুনিয়! আকাঁশ-বাঁপী! বিষাঁদিতে পুনই 
বমিল1 সকলে, আশু না পারিয়ে মিলি- 

বারে ছারানিধি সহ; দরিদ্রের আশা 
ঘথা, দাঁতার নিকটে.পাঁয়ে মাত্র অর্দ- 
চন্দ রজতের স্থানে, বিলাপে গোপনে ! 

ইতি লিংহল বিজয়ে কাব্যে সমাগমে। 
.. মাম দ্বিতীয় সর্গ2 | 

(কত তারও 
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তৃতীয় অর্শ | ৪, কুন কাটি 
নী 

এইরূপে লার! দিন বিলীপিল। মবে 

সেই উপকূলে পড়ি, হাহাকার রবে । 

তাতঅবর্ণ মাটী লাগি রঞ্জিল সবার 
করপুট--কি বিকট ভাঁব ! দল বাঁধি 

যেন সহত্র নৃ-হত্তা ভু্রিছে মলিন- 
মুখে অন্তর-যাতন।, ছুক্র্মের ফল ! 
অথব1 বিষম শোঁকে, বক্ষঃ বিদারিয়! 

হদি-রক্ত-আোতে হস্ত ক'রেছে রঞ্জীন ! 

যাহ! ছ'ক, এই হেতু তাঅপাঁণি (১) নাম, 
ধরিল| সে স্থান। আপনি শ্রীলঙ্কা দেবী, 
সৌভাগ্য মানিয়া, হইল! বিখ্যাত সেই 
(২) নামে, মনের উল্লাসে-_ধন্য লো সুন্দরি ! 

নিশা! আগমনে সবে, উঠিয়। চলিল। 
পূর্বদিকে, ধীরে ধীরে অতি, লোকালয় 
করিতে সন্ধান ক্ষুধার উদ্রেকে। ক্রমে, 
ছাড়াইয়া বনু পথ, হেরিল1 অদ্রে 
প্রভাত সময়--মনোহর শৃঙ্গবর 

ক 
(২) সমস্ত সি*হলদ্বীপও তাঁমুপাঁণি বলিরা প্রসিঞ হইয়া- 

ছিল। গ্ীকেরা ইহার অপভূ্শে “তাপ্রবেণী” ব্যরছার 
করিত। 



সিৎহল বিভীয়। 

অপূর্বা-দর্শন ! নবোদিত-ভাম্ব-করে 
রঞ্রিত সে বর-বপু- কোথা রে জুমেক্ক 

স্থবর্ণে গঠিত কায়! তোর, এর কাছে! 
ঝর ঝর ঝরে বিমল চন্দ্রমা সম 

নির্ঝর-নিচয়, (১) পম্পা-কর-প্রদারিনী” 

কাঞ্চন সদৃশ সেই অঙ্গে ঝরিতেছে ! 
যথা, দোলে মুক্তাহাঁর সুবর্ণ'বরণী 
শিরিরাঁজ-বালা, শিব-সোহাগিনী দেহে | 

বক্ষ নানাজাতি, শোঁভিছে নগ-শরীরে 
প্রলোভিয়! পথিকেরে, চাঁক ফুল ফলে | 
শাক্যের প্রার্থন! মতে, রক্ষিতে সবারে, 
( নবধর্্ প্রচার কারণ ) আসি তথ 
আপনি স্ত্রীবিষ্ক, দেব, (২) মহোঁচ্চ বিশাল 

শাল তকন্বয়, যথ1 অদ্রিনসন্নিকটে, ' 
বমিল। মুনির বেশে । সহসা হেরিল। 

সেই তেজঃপুঞ্জ খবিবরে মহোল্লাষে, 
যত বিজয়সবান্ধব যথা, ্রৰ তার! 

নাবিকের দল--ঘোর মেঘাচ্ছন্ন নৈশী- 
কাশে, তরঙ্গ-সঙ্কুল-ভীষণ-সাগরে | 
ক্রমে আসিয়' সত্বরে যুবক সকলে- 

প্রণমিল1 পরিব্রাজে গাঁঢ-ভক্তিভাঁবে। 
তাঁরপর জিজ্ঞজিল।, জুড়ি করপ্বয়, 

হা পক্পারিপো নদী | (73০208৮11১0 ০: ঢ1ঘ% 210 ) 

২২). মহাবৎ্শ (9. ঘা, 0) 41) 



তৃতীয় সর্। ৬? 

কুমাঁর বিজয়--“কহ দেব কোন্ দেশ 
এই, লোকালয় আছে কত দূর--কছ 

কুপ। করি ?” কহিলেন অতি সুমধুর 
সাঁদর সন্তাষে, আশীষি সকলে দেব-_- 

“এ মছে নুতন কৌঁন দেশ--এই স্থানে, 

রঘুকুল-রবি জাঁদকী-জীবন, বি 
রক্ষঃকুলে উদ্ধারিল1 সীতা-সতী-_লঙ্কী- 

দ্বীপ হয় এই; লোকালয় রয় বু- 

দুরে+ কত শত শত ঘক্ষ ছুরাঁচাঁর 

বিচরে এদেশে এবে, ভীষণ-আঁকাঁর__ 

দেবের ইচ্ছায় রাবণ যেমতি, যক্ষ- 

রাজ কালসেন, তব বান্থবলে হবে 

নিপাঁতিত + ধরিবে সিংহল নাম এই 
লঙ্কাধাম, তোমা হ'তে বিজয় সিংহল |” 

এত কি, লয়ে শাস্তি-জল কমগুলু, 

হু'তে ছিটাইল। সবাঁর মন্তকে ; পরে 
প্রত্যেকের বানু মাঝে বাঁধিন। কবচ, 

অতীব ষতনে। সতর্ক করিয়া, ঘত 

যুবকে কহিল? পুনঃ কমলার পতি-- 
“ সাবধান কন্তু যেন, কাহার কথায় 

না ত্যজিহু এই কবচেরে, কেছ কোন 
মতে ; নারিবে কখন যক্ষদল যত 

বধিতে কাঁহাকে ইহার প্রভাবে |. 
বিভীষণ হেতু থা, মরিলা কর্র্ব র- 



৬১৬ সিৎহল বিজয় । 

কুলপতি, তথা যক্ষেশ্বর বিনাঁশিত 

অসংখ্য সৈন্যের সহ. হইবে নিশ্চিত 

কোন যক্ষবাল। লাঁগি। না করিহু ভয় 

দুরত্ত বক্ষ বলিয়। ; লন্ভিবে বিজয় 

সম্মুখ সমরে, দেবের কপায়””--এত 

কাছ দেব করিল প্রচ্ছান, স্বছু ছাঁসি-_ 
নাশিল সবার তায়, মানস আঁধার ! 

ক্রমে গিয়া বহুদূর খর-কর, করে- 

ক্লান্ত এবে বঙ্গীয় মুবক-ম্বত শিলা- 
পটে বসিল! সকলে, পাঁদপচ্ছায়ায়। 
ছেনকালে তথা জমিতে ভ্রমিতে আনি 

কুবেণীর দাসী, কালী নামেতে ঘক্ষিণী, 
ছেরিল! সকলে |. অমনি কুন্ধ,রী-বেশ, 
ছলিতে মানবণে, ধরিল। পীপিনী। 
সম্মুখে আনিয়! কত মত ভঙ্গি করি 
খেলিতে লাগিল! কুহুকিনী বিমোহিয়' 
মন সবাকাঁর |: .সে-শৃনী পাঁলিত। ভাবি, 
কেছ কেহ লোকালয় নিকটে বুঝিল] | 
কোন বীর উঠি চলিল। পশ্চাতে তার; 
বথা, স্বর্ণ-ঘুগে হেরি রাঁজীব-লোচন্ 
রাম ভুঞ্জিবারে ক্লেশ ! নিবারিল। তায়, 
কুমার বিজয় 1. ক্ষুধার্ত বান্ধববর 
না মানিয়। বাঁধা, আশ্বীলি তীহারে, জ্রুত- 

পদে সরম' পশ্চাতে, ধাইল আবার | 



আদি; স্সিপ্ককর নারিকেল বাড়াইয়। 

তৃতীয় ত.*। 

অনতিবিলম্বে, গিরি-অস্তরালেঃ এক 

রমাস্থানে আলি উপনীত। সারমেয়ী (১) 
লইয়া যুবারে । কিবা মনোহর সেই 

স্থল ! বিস্তীর্ণ সরসী, অম্ভত-উদক- 
রাশি ধরিয়। গর্ভেতে, বিদামান অতি 

মোহন জুরূপে, যথ1 রে লাবণ্যবতী- 

নারী, সুন্দরী সম্প,-যৌবনা ! শোভিছে : 
চারি দিকে তাঁর, নান! জাতি তৰ্লতা,, 

স্থমিউ-সুদৃশ্য-ফল-ভরে-অবনত ; 
পাঁখীকুল উন্মত্ত হইয়! মধু-রসে 
আনন্দিত মনে, বিভুগুণ করে গান ! 
অদূরে নিভৃত-স্থানে তপন্থিনী-রূপে 
বসিয়! কুবেণী সতী, শ্রেষ্ঠ যক্ষবাঁল', 
সহর্ষ নয়নে হেরিতেছে যুব! নরে 
পাইয়া শিকার । ন! জানে বিজয়-বন্ধু 
আছে লুকাইয়! অয়ত মাঝে গরল ! 

হেরি সরোবরে; আর নানাবিধ ফল 

মধুময়, ক্ষুধার্ত ও শ্রান্ত যুব? নামিল 

তাহাতে; স্বচ্ছ স্মুত্িপ্ধ জলে অবশীহি 
দেহ, লভিল আনন্দ কেপাঁরে বার্নীতে ;. 

ক্রমে উঠি তটোপরি পাড়িল সুপক্ষ, 
মি কল কত--পনস খর্জ্ছর আতর 

"৮ পস্পা্পপপাজাজন এ ৮তাপপশল তল পাশা 

(১) মহা*্বশ্ছেএইরূপ বর্ণনা আছে! 



১ সিৎহল বিজয়! 

হাত আপনার--ফলে এত খর্ধ গাছে 

এই ফল এই দ্বীপে ! ভক্ষিল পারিল 

যত মনের হরিষে তকণ তখন | 

শীস্ত করি ক্ষুধা, পরে পাঁন করি জল 
যবে উঠিলেন কুলে পুনঃ, ভীমারূগী 
কুবেণীরে হেরিলা সম্মুখে সে যুবক! 
ভীষণ-কর্কশ-স্বরে কহিল। কুবেণী-_ 

“ কে তুই মানব ! হেখা আলি কোথাকাঁরে ? 
নিংহীর বিবরে তুই আজি ! কেন তুলি 
ফল যত করিলি ভক্ষণ? ফেল তোর, 

কবচ বন্ধন, নতুবা এখনি তোরে 

গ্রাসিব পামর | উত্তরিল। যুবাবর-_ 
“ আঁশমবাসিনী তুই, জানিয়ে আপনি 

ভক্ষিয়াছি তোর এই অপবিত্র ফল- 

মূল আদি, দেবের বর্ধিত ! রে যক্ষিণি, 

রাক্ষপী-প্রক্কতি তোর জানিলাম আমি 
এবে, তাই চাঁদ এই কবচ মোঁচন 

 করাইতে, রে পাঁপিনি ! কি বলিব নারী 

তুই, নতুবা এখনি তোরে. যমালয়ে 
দিতাম পাঠা"য়ে”। শুনি বিকট হাসিয়া 
যক্ষবাল! আদেশিল! অন্থচর-দ্বয়ে 

কদ্ধ করি রাখিতে মানবে, তমোময় 
ভীষণ ভূগর্ভ-স্থিত গুপ্ত কারালয়ে | 
ক্ষণমাত্রে অদর্শন হইল! যুবক! 
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এ দিকেতে বান্ধবের বিল দেখিয়া 
অন্ত একজন উঠি চলিলা, যে পথে 
ঘাইর়াছে পূর্বব-বন্ধু ফুক,রী সহিত, 
লোকালয় অন্বেষিতে | তিনিও তদ্ররপ 
পূর্বস্থানে, নিবারিয়ে ক্কুধা-তৃষ্ণা ফল- 
মূলাহারে, কুবেণী কর্তৃক, কারাগারে 
কদ্ধ তখনি হইল | এইরপে' ক্রমে 
ক্রমে যত মিত্রচয়, লন্ভিল নিবাস 

মেই ঘোর অন্ধকার বন্দিশীলে, (১) যখ। 

তৃণলত। লোভে, না জানিয়া পশুগণ 

গভীর গহ্বর, অভ্যন্তরে পড়ে ক্রমে 
আনি। এই বুঝি সেই কারা, ধনপতি 
যাছে, বহুকাল পরে, ছিল কিছুকাঁল-- 

দেখাতে না পারি কমলে-কাঁমিনী কাঁলী- 
দছে, শীলবাঁনঃ মিংহল ঈশ্বরে | এবে 

ফরে কি বিজয়, চল. দেখি একবার | 

ক্রমে ছেরি না ফিরিল কেহ, সপ্তশত 
বান্ধবের মাঝে, সহ অন্থরাঁধ, ধীর 
প্রাজ্ঞ বীর ; বিচারিল মনে সিংহবাঁহ- 
সত, বীরেন্দ্র বিজয়” না তাজে হুর্ভাগ্য 

অঙ্গ অভাগা যে হয়_এই কয় দিনে 
কি ক না৷ ভূষ্জিলাম, পত্বীপুত্র মাতা 
বিসর্জিয়ে-_আর যত বালক বমিতা ! 

(২) 1191)2707528/0). 11. 1 48) 



শঞ সিদহল বিজয় | 

পুনঃ যক্ষ দলে, একি, বিনাশিল মম 

প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বন্ধুগণে! একেল! কি 
লঙ্কাপতি হইৰ আপনি ? তুমিও কি 

পরিব্রাট ষক্ষ-নিয়োজিত চর ? তবে 
যা আছে কপালেশ-উদ্ধারিব মিত্রগণে 
অথবা যক্ষের অস্ত্রাঘাঁতে যমালয়ে 

লভিব বিশ্রাম ! » এত ভাবি স্থসজ্জিত 

হইল! বিজয় বীর-বেশে-| কিব! অসি 
ভাতিল বিশাল উপরে ; চর্ম, চন্ত্র- 

সম প্রভাময়? বিবিধ ভাস্কর্য শোভা- 

কর, উজলিল পৃষ্ঠদেশ ? ইন্দ্র 
বিনিন্দিয়া আভা, শোভিল কার্ম,ক বাম- 
করে; মণি-মুকুতা খচিত, খরবাঁণ- 

পুর্ণ, মহ! তৃণীর ঝুলিল স্বন্ধোপরি 
এইরূপ মনোহর ভয়াবহ সাজে 

চলিল বিজয়, পুর্বপথ অন্ৃসরি, 
ধন্র্বাণ হাতে । স্বপ্পক্ষণে নিরখিল 
সেই রম্য জলাঁশর, অপুর্ব উদ্ভান, 
আর কুবেণীরে ছদ্মবেশে বসি বৃক্ষমূলে। 
উচ্ছিষ্ট যতেক ফলমূল পড়ি তটে, 

আছে অগণিত + অসংখ্য মানব পদ- 

রেখা চারিদিকে | দেখি এই সব, ক্রোধে 

যুবরাজ, কুবেণী প্রমাদ ঘটায়েছে 
বুঝিয়। তখনি, জিজ্ঞানিল! তায়--“ কোথ। 
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সহচরগণ মম বল সত্য করি, 

ভয় নাই নাঁরীজাঁতি না ছিংসি আমরা? ” 
কহিল কুবেণী-_“ কি কার্য বলছে তব 
মে সব জানিয়! ; করি স্নান যুবরাজ 
বিজয় নিংহল, ভক্ষণ করহু এই 

উপাদেয় সথহূর্সভ ফল, স্থশীতল 
হবে প্রাণ ;__ কেন মিছ! পর লাগি ব্যস্ত 
এত তুমি |» ভাবিল কুমার মনে--“মম 
পরিচয় ঘত, কিসে জাঁনিল। রমণী ? 
নছেত মানবী কভু এই, ঘক্ষবাঁল' 

সুনিশ্চিত ; এই কুহকিনী এন্দ্রজালে 
ছলিয়াছে যত মম প্রাণের বান্ধবে 1 £” 
এতবলি নিক্ষোধিল! ধধিয়! নয়ন, 

অসি প্রভাঁময় ; ধাঁইল কুবেণী লক্ষ্য 
করি ;--ছেন কালে ছুই যক্ষ, ভয়ঙ্কর- 
রূপ, আসি রোধিলা বিজয়ে, শস্্রপাণি | 

কাঁপিল কুমার ক্রোধে, সঞ্চালিল খড় 

তীক্ষধার বিছ্যাতের বেগে ;-- সেইক্ষণে 

এক জন পড়িল ভূতলে ছিন্ন-শিরঃ ! 
রক্তজ্োতঃ বহিয়! রঙ্গিলা সেইস্থাম, 
ঘোর দরশন। পলাইয়! অন্য যক্ষ 

বৃক্ষ অন্তরালে, টঙ্কারিয়ে দৃঢ়ধন্ন 
বাণ-রষ্টি লাথিল! করিতে, মহ্ারোষে | 
নিমেষে সিংহ, নিবারিয়া প্রহরণ- 



পই, ধি্হল বিজর | 

চয়, ছানিলা' বিষম অস্ত্র আকর্ধিয়' 
ধন্্_স্বন স্বনে ছুটিয়া সে শর, বাম-: 
বাঁহুমূলে তার পশিলা সবেগে-ঘোঁর- 
রবে, নিক্ষোপিল। ধন্থ যক্ষবর, সেই 

ভীষণ আঁঘাঁতে | পলকে বিজয়, তাঁর 

অব্র্থ রূপাঁণ হস্তে আইল। সম্মুধে-- 
করে করবাল সাঁহসে করিয়! ভর 

' লাগিন! যুঝিতে বক্ষ, করি প্রাণ পণ? 
কিন্তু, ছাঁয় দেবলিপি কে পারে খণ্ডিতে-- 

অবিলদ্ধে ঘক্ষবপু লোঁটাইল! ধরা। 

ত্রান্িতা কুবেণী হেরি ঘক্ষের পতন, 
প্রাণ রে যায় পলাইয়া--“পাঁপিয়সি, 
ওরে দামি! যাবি কোথা! আর, ভাল চাস 
দে আনিয়ে মিত্রশণে মম, এই দেখ, 

অথব1 পাঠাই যমাঁলয়ে”-_এত বলি 

অমনি পাশান্ত্রে রোধিয়্া বিজয়--কেশে . 
ধরি তার, তুলিল! ভীষণ তরবাঁর : 
নাঁশিতে বামারে | (১) করযষোড় করি, অতি 

ককণ বিনয় স্বরে কহিলাঁ কুবেণী-_ 
“ক্ষম অপরাধ প্রতো? স্ত্রীহত্যা পাঁতকে 
কলফ্ষিত করন! পবিত্র কর তব ; 

করিন্ব ধন-ফৌবন-সব সমপণ, 
নাথ, তৰ পদে--দেহ ভিক্ষা, যম প্রাণ 1৮ 

(১) 01909928909, ফা, 0, 4৪, 
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*কে বিশ্বাসে তোর বাক্যে অয়ি মাঁয়বিনি ! 

এখনই সখাগণে আন্রে সম্মুখে” 

ন! হইলে আজি, কলুষিব অস্ত্র মোর 

তোর হৃদি-রক্ত-আতে ! শুনেছি শ্রবণে, 

যক্ষদল শপথ ভাঙ্গেন। কোন কালে; 

অতএব, শপথ করিয়া, রে পাপিনি, 

কহ মম আগে আনিবি সকলে এবে, 

তবে তোর যুক্তি লাভ, নতুব। মরণ £% 
 উত্তরিল! যক্ষবাঁলা-_“ক্ষম নাঁথ, করি 

সত্য দেবের অন্মুখে-এখনি আনিব 
তব সহচর-গণে ! বরিলাম আমি 

তোমারে ; বীরেন্দ্র! লঙ্কেশ্বর হবে তুমি 

মম সুকৌশলে _পুনঃ এই সত্য আমি 

করিম্থ তোমার স্থানে, সিংহবাহু-তৃত ! 
শুন দেবগণ! সত্য সম নাহি ধর্ম 

এ অবনীতলে--বহেন সকল ভার 
ধরিত্রী আপনি, মিথ্যাবদী-ভার তিনি 
নারেন সহিতে--অতএব, এই ত্য 

 অবজ্ঞ। করিলে ইহ-পরকাঁলে যেন 
ভুঞ্জি তার ফল।” শুনি সরমা-রূপিণী 

কালী, যতেক কুমার-সুহ্ছদে অমনি 
দেঁহাঁকাঁর বিদ্ভমানে, আনিল! তখনি ; 

আশ্বীনিয়! কুবেণীরে তবে দিল ছাঁড়ি 
নৃপতি-তনয় & ধন্যবাদি যুবরাজে, 

এ 



সিহল বিজয় । 

মহাঁনন্দে মিত্রগণ দিলা আলিজন | 

ওহ্যক-কুমাঁরী পরে বহুবিধ শন 
আদি নাঁন! দ্রব্য আনি, দিলেক সম্মুখে 

ধরি--পাঁক করি তাহ! সেইক্ষণে, অতি 

আনন্দে সকলে নিবারিল! ক্টুধানল-_ 
চর্বব্য, চোষ্য, লেন্বয, পেয়, করিয়। ভোজন । 
বিজয়ের উচ্ছিফীবশিষ, সুসন্তভ$- 
মনে ভক্ষিল। কুবেণী, কৃতার্থ মানিক! | 
ধন্য পতিত্রত। তুমি ও যক্ষ-ছুছিতে ! 

আমরি কি দাঁকণ যাঁতন। বিধুমুখি, 
কোন্ ছুরস্ত নৃশংম গুহ্যকের করে, 

পেয়ে তুমি ত্যজিয়াছ, সে ছূর্ব ত-দলে, 
রমণী-কুলরতন ! বুঝি কালনেন 

হ্রাঁচার, লভিতে তোমারে, তব পিতা 
মাত1 গুকজনের অমতে, নাশিয়াছে 
সে সবাঁরে বহুকফ দিয়া $-_বিধার্শিক 
লঙ্বেশে, অমাত্া যত দেছে সায় তায়? 

-তাঁই গে! বিরলে বাঁস__তাই বুঝি ক্রোধ 

স্বজাতি উপরে?--পাইয়াছ এবে মনো- 
মত নাগর-প্রবর ভু্জ সুখ কিছু- 
কাল তরে। কিন্তু তি! নছে মাতৃভূমি 
দেশী তব কাছে ;.তবে কেন সমর্পিলা 

তারে পরপদে, তার অনিচ্ছায়? এই 

পাঁপে, সীতাদেবী যথা, বর্তডিতা হইল 



তীয় সর্গ। 

বিনা অপরাধে, হইবে তেমনি । নাহি 
গী”ৰ সেই গাঁথ! এবে--হুঃখের কাহিনী 
তব গাইতে বিদরে হিয়া_-তাই বলি 
করিব তোমারে সুখী, করি রাজোশ্বর, 
তব প্রাণের বিজয়ে | তবে যন্দি কু 

বঙ্গবাসীগণ চাছেন কান্দিতে মম 
সহ, তব লাগি, কান্দাইব সবাঁকারে, 
উত্তর-কাগ্ডেতে-ক্ষম মতি, নহে এবে ! 

পরে, রতিরপ-বিনিন্দিত-দেছে, পরি 

দেবতা-দুল্প ভ কত অলঙ্কার, বক্ষ 

বাল সুশোভিল! ভুবনমোহিনী বেশে-_ 
ৰনদেবী যেন, বিভূষিয়া বরবপু 
বনজ রতনে, সদৃশ কুস্থ্য-চয়ে--. 
উজলিল! নেই উপবন !. হাব ভাব 
প্রকাশি তখন, হরিল৷ পতির মন ! 

অবশ হইলা ঘুবরাঁজ কন্দর্পের 

দর্পহাঁরী-স্থলোচন-শরে ;--পরে কত 

প্রেমালাপ কেৌঁছে আরন্তিলা, মনঃস্ুখে | 

ক্রমে ক্রমে চন্দ্রপ্রিয়া খুজিতে নাথেরে 
দেখ! দিলা ধরাধামে আসি-জলস্থল 

অন্তরীক্ষ আবরিয়ে, চুপে চুপে, ঘোর 

অন্ধকারে | অমনি তখনি, কুবেণীর 

আশ্চর্য্য প্রভাবে, ছুপ্ধফেন-নিভ শষ? 

হইল! ্ স্ততূ তকতলে 1. বন্তরঃবাস 
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আবরিল। তায়; সুগন্ধ চন্দন-চুয়! 

পুষ্প নানা জাতি, পুরিল! নৌরভে সেই 
স্থখনঃ শয়ন করিল তথা হর্ষচিত্তে, 

যুবক-যুবতী। অদূরে বেষিয় দৌহে,- 
বঙ্গবাসীগণ সাবধানে, বিশ্রামিল।। 

তৃতীয় প্রহর গতা৷ বিভাবরী »”_ নাহি 

শুনি আছে কে জীবিত মহীতলে ! স্তব্ধ 
সে নিকুগ বন; নিত্রিত সকল সখা- 
গণ;--পত্রের পতন শব্দ শুন! যায় 
কানে ! এ ছেন সময় জাঁগিলা বিজয় 

মরি, দেবের কি লীল1! মধুর স্থুমিষ 
সঙ্গীত-ধনি শুনিল] শ্রবণে--কিন্নর- 
বিনিন্দিত-কণস্বরে, গাইছে রমণী 
যেন! নানাবিধ বাগ্ঠ যন্ত্র কত রবে 

হইছে বাঁদন, একতানে ! চমকিয়! 
যুবরাজ জিজ্ঞাসিল', প্রিয়! কুবেণীরে,__ 
“ কহপ্রিয়ে কিসের সঙ্গীত এ? কেন বা, 
এ ঘোঁর যাঁমিনীযোগে জাগিতেছে মাতি 
সুধারসে, কত শত লোক? অন্থমানি 

মনে, নহে মন্রষ্য ইহারা, গন্ধবর্ধ বা 
দেব, নাহি জানি! কোন ছলে শুখাইৰে 
নাকি, আমাদের এই নব-প্রেম-তক ? 

কহ বিমোদিনি সহেন! বিলম্ব আর, 

হ'তেছে অন্থির প্রাণ মম, প্রীণ-প্রিয়ে : 
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কহিল! প্রেয়মী, হাসি--“ দেখ কি কুমার 
আর, আমাদের শুভ সংমিলনে, দেব- 

কন্য। যত মহানন্দে, করিছে মন্দল- 

গান, গিরিশৃঙ্গে বসি + অনতিবিলব্ষে 
নাথ তোমারে লইয়া, বসাইকে অতি 
সযতনে ঘক্ষ-দিংহাঁমনে ; অতএব 

এ'স নাথ সাজাই তোমারে রাজবেশে ! * 
উত্তরিল। নুপস্থৃত--“পরিহাস তাজ 

ও রূপসি ! অবগত নাছ আমি ঘক্ষ- 

বলাবল ? লইয়া তোমায় কেমনে বা 

রহছিব এ দেশে নিরাপদে? ভাবিতেছি 

তীছ মনে--বল প্রিয়ে আছে কি উপায়?” 
বিজয়ের বিশাল হৃদয়ে রাখি কর, 

কহিনা সুন্দরী--“ ভাঙ্গে যদি তক, নাথ 
মহা বাত্যাঘাতে, বল্ল পী-যুবতী, পতি- 
সহ ধরাঁপরে, যায় গড়াঁগড়ি-সম-. 

যন্ত্রণায় তাজে প্রাণ ছুই জনে, কিন্ত 
সতী আগে । অতএব, নিশ্চিত্ত নহিত 
আমি হৃদয়-বল্পভ) সত্য করিয়াছি, 

ছত্রধর হইবে লঙ্কাঁয় যুবরাজ -- 

জানি তাহ! পাঁরিব সাঁধিতে ! নিরাতষ্কে 

দি তৌমর! সকলে মম মতে দেহ 

ষত, বিশ্বাসি আমায়, জীবিত-ঈশ্বর £ ” 
কহিল বিজয়--* একি পরিয়ে অ ন্নচিত 

৮১০ 
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কথ। আপনাঁর--কভু কিহে প্রভাঁকর 
উদ্দিয়াছে পশ্চিম গগনে? তব সত্য 

স্থির, জানি আমি; বারে বাঁরে সে কথার 

ন| কর উল্লেখ, সুধামুখি £ আঁর শুন, 
অন্ভিমন্থ্য নির্ভীক অন্তরে সপ্তরথী- 
মাঝে যথা, করিল। তুমুল রণ, রিপু. 

দলে চমকিয়।--মম সহচরগণ 

যুঝিবে তেমতি, একে একে, যত যক্ষ- 

মাঁঝে, হাসিতে হামিতে--কারে কছে, ভয়, 
না জানে ইহারা কেহ । সমর-অঙ্গণে 
পরিয়ে, পাঁবে পরিচয় এ জনাঁর | এবে 

বল, কেন এ সঙ্গীত আর, উপায় কি 
করি? উত্তরিলা হাঁসির! কুবেণী তবে-- 

«“ অবগত আছি নাথ, তোমার বিক্রম ; 

যাঁহে এ অধিনী তব দাসী! এবে শুন 
গাণেশ্বর_আছে অদূরে নরী এক 
জীবর্ত নামেতে-রহে তথা যক্ষেশ্বর, 
কাঁলমেন নামে, মহাঁবল সেই বীর 

লগ্কাপুর-ধামে অপর যক্ষেশ-সুতা, 

দেবী পশুমিত্রা, অনঙ্গ-মোহিনী রূপে, 
বরিবেন লঙ্ষেশ্বরে আজি ;--সম্প্রদান 

করিছেন তীরে কুন্দনামিকা, জননী, 

তাহীর; তাই নাঁথ নৃত্যগীত হ+তেছে 
মেখানে। অসংখ্য গুহ্যকগণ আনন্দে 



তৃতীয় রগ । | ৭৯ 

উন্মত্ত, করিছে উৎসব সবে | ভোজন 

পান বিধিমতে উপাদেয় রূপে, হবে 
সেই মহাসভাস্ছলে, সপ্ত দিবানিশি 

অবিশ্রাম ;--পাঁরস, মিফান্নঃ মতিচুর 
মনোহরা, মীন, মাংস বিবিধ প্রকার, 
সুমিষ্ট সুন্বাছু োমরস, অগণন 
মধুর-অযতত-সম-ফল, আর বত 

কিছু আছে ধরাতলে--অজজ হইবে 

বরিষণ ! মদৌঁন্মত্ত বিহ্বল-মানসে 

মাঁতিবে উৎ্মবে সকলে” গুকলঘু 

না করি বিচার । এমন সুযোগ আঁর 

হবেন! কুমার, বধিতে পাপিষ্ঠ-ণে |% 
পুলকে পুরিত যুবা উত্তর করিল1__ 

“ যা কহিলে সব সত্তা, কিন্তু প্রিয়ে, বল 
বা কেমনে, অজ্ঞাত আমর! সব, এই 

মায়াময় ষক্ষখুরে” পশিব তাহার 

মাঝে এত শ্বপ্পকালে, রণবেশে? বিন! 

মানচিত্র, বিন! সাংগ্রামিক পরিমিতি- 
আদি, ভুর্ভেদ্*নগরীমধ্যে, কেমনে বা 

নিঃশক্কে যাইব? কোন্ পথে কত সৈন্য 

আছে বিদ্যমান $ কেবা নেতা তাঁর, কত 

বল ধরে সেই? অশ্ব বা পদাতি, রছে 

কোন্ দিকে? কোন্ প্রান্তে, কত.দূরে হূর্গ 
অবস্থিত? কৃত সেনা পোঁষে কালমেন? 
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এসব ব্ৃতাত্ত যদি পাঁরহে কছিতে ; 

চিত্র যদি পারছে আনিতে + অবহেলে 

বধি যক্ষরাঁজে লইব লঙ্কার রাজ- 

পাট ; বসাইব সিংহাসনে, প্রণয়িনি 
আঁদরে তোমায়!” এত কছি নীরবিল1 

বিজয়কেশরী, চাহি কুবেণীর পালে 

সুধাঁময় প্রেমপুর্ণ উজ্জ্বল-নয়নে | 
হাসিতে উজলি, প্রাণপতি-মুখাদ্ুজ 

উঠিয়! রূপসী পর্যযস্ক হইতে, বেগে 
চলিল বাহিরে দ্রুতপদে । চমকিল! 

যুবরাজ ! পলকে অমনি, লয়ে করে 
লেখনী লিখনপত্র পশিল! কুবেণী 
পুনঃ ; বসিলেন মস্তক হেলা“য়ে দেবী 

চিত্রিতে নগর-চিত্র, আর পার্ববস্তী 
যত গ্রীম--শিপ্পদেবী বলিল আপনি 

. যেন, ত্রিভঙ্গভঙ্গিতে ! সত্রে আকিয়। 

মানচিত্র, বুঝাইল! যুবরাঁজে যত 
কিছু আছিল তাহাতে; দর্পণে যেমতি 
হেরিল। কুমার তাঁর, জ্ঞাতব্য ৰিষয়, 

বাখানিয় প্রেরপীর সুশিষ্প-নৈপুণ্যে ! 
এইবারে আশ্বাসিত হইয়া! কুমার 

কহিল কহিতে তারে বিস্তারিত রূপে 
মক্ষপতি-বলাবল কত; মহাবীর 

 ক্সাছে কয়জন, গুহ্যক দলের মাঝে । 
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উত্তর করিল ক্ষবাল!, মানচিত্র : 

রাঁখিয়। সম্মুখে-একে* একে? মহোল্াসে-- 
“ এই যে দেখিছ ভ্রিয়তম সুবিভ্তীর্ণ 

ক্ষেত্র, নিকটে ইহার ছুই ক্রোশ দুরে 
রহে দ্বিসহত্র যক্ষসেন।, পরাক্রাস্ত 

মহাঁযোধ--বিশালাক্ষ নায়ক ইহার | 
উহার দক্ষিণে পঞ্চ ক্রোশ পরে, বহু 
রথী, অশ্ব দশ শত, গজারোহী কত 

যোথধ ভীষণ-মুরতি, কতেক পদাঁতি !-- 
নেত। জয়সেন রাঁজ-সহোদর | তার 

পশ্চিমাস্যে অফ ক্রোশ ব্যবধানে, ছুর্গ, 
সথদৃঢ-গঠন পঞ্চতুজ-ক্ষেত্রাকারে ? 
দ্বার পঞ্চ তার প্রকাণ্ড আকার, রাখে 

হস্তিযুখে, কত সৈন্য কত অস্ত্র রছে 
সেই স্থানে নাপারি বলিতে | দশক্রোশ- 

এ দুর্গের উত্তর-পুরবে আছে বহু- 
সেনা ভীষণ-সংগ্রামে ; ছুর্গ-রক্ষী বীর 
বিরূপাক্ষ দেখে এই দলে । স্থানে স্থানে 

বহুদূরে দূরে -আর কত রথ, গজ 

অশ্ব, কত পদাতিক আছে অগণন ] 

সে সবায় নাহি কাজ এবে--বধিলে হে 

যক্ষরাঁজে, পরাভব সকলে মানিবে | 
এই কয় বৃহ মাঝে রাজ নিকেতন-- 
একক্রোশ হুবে চারিদিকে-_জুশঠন 
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অতি মনৌহর ; শত২ যোধ রাখে 

দ্বার, বিবিধ আয়ুধে সুনজ্জিত--অতি 

ভীষণ-আকার ক্ষ, বিভীষণ রণে।” 
কহিল! বিজর উঠিরা চমকি তবে-- 

“বৃথা আশা প্রিয়ে তব, লঙ্ষেশ্বরে অতি 
নির্ষিয়ে করিতে জয় ! অসংখ্য বাহিনী- 
মাঝে, কি করিব আমর এ সপ্তশত 

প্রাণ, সাঁগরে পড়িলে নদী কোথ। তার 

কে পায় সন্ধান ?--অগাঁধ জলধি-জলে 
পায় লোপ খর-প্রব।ছিণী ! এই ক্ষেত্র পারে 

সহজ যে সেনা, পারি তাদের নাশিতে, 

অবহেলে, কিন্তু যবে হূর্গরক্ষী, আর 
রাঁজ-সহোঁদর মিলিবে স্ুরঙ্গে রণে, 

অবশ্য ত্যজিব প্রাণ সকলে আমরা, 
অসংখ্য অরাঁতিকুল করিয়া নিপাত। 

তবে যদি আর কিছু, থাকেছে সন্ধান 
কহ শুনি, ও বর-বদনি প্রাণেশ্বরি !? 

কহিল বিজয়-প্রিয়৷ চাহিয়! বিজয়-. 

পানে-“নাঁশিয়া পহআ সেন! পরে বধি - 
শত্র অগণন, সমর-অঙ্গনে সুখে 
করিবে শয়ন !--মম অন্চর বর্গ 
তবে কি লাগিয়া ধরে ধন্গর্ধাণ, আর 

ভীষণ কপীণ ? থাকিয়! পশ্চাতে সবে 
রাখিবে তোমার বীরবন্দে ;-পুরোগামী 
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থাকিব আপনি ; আর নাথ পরিণক়্ 

সভাম্ছলে রক্ষক ব্যতীত, কেব৷ আর 

রবে রণবেশে? অত্রএব কি ভাবনা 

হণমণি প্রবেশিতে প্রতিপক্ষ মাঝে ?স্প 

বিক্রমে কেশরী সম, তব সহচর- 

দল, লভিতে এ রাজপাট, মম সহ 
উরে কি তাহারা? দশানন সম তুল্য 

পরাক্রম তব, আছে বিদিত আমার ;-_ 
কেন এ আশঙ্কী। হৃদয় বলভ, কর 

অকারণ? অবিলম্বে নাশি ঘক্ষ-দলে, 

লভ নিংহাঁসন, ধদ সিংহানন-নাথ 1" 
ধন্য তুমি যক্ষকুলে কুরেণী সুন্দরি ! 

এ যে দেখি যড়ানন-গ্রিয় বমি তব 

কোমল রমন পরে? মমরোৎসাছে 

মোরে আজি, করিতেছে উত্তেজনা ! ধিক, 
হায়, শত ধিক জীবনে .আমার £--নাছি 
এখন তোমার এ বীর*্বচনেঃ এক 

হুইতেছি অগ্রসর গুহ্যক নাশিতে ! 

পিতৃত্যক্, মাতৃহন্ত। আমি, পুক্র-পন্ধী- 

হারা-এই বন্ধুহীন দেশে, দাসত্ব কি 
অন্ষ্ঠিব আমি? মম প্রাণ সম এই 
মত বন্ধুগণঃ অভাগা আমার মত, 
যক্ষগীটে কাসবে অমন? বাহুবলে 

খিক্, আগুনার, ধিকৃ, এ কপাণে। বৃথা 



৮৪৫. দিহল বিজয় ৷ 

অস্ত্র ধরে বন্ধুগ্ণণ ! বঙ্গের উজ্জ্বল 
নাম হবে কলঙ্কিত সিংহল হইতে ? 
ছে মা বীর্প্রসবিনি, কর আশীর্বাদ, 
কল্য এ অধম যত পুত্র তব, যক্ষ- 

ধজচ্ছত্র পাড়িবে ভূতলে, উড়াইবে 
তব বিজয়-পতাঁকা, জয় জয় রবে ; 
অথব। অরাতি-হৃদয়-শৌণিতে করি 
ম্ান, লভিবে বিশ্রাম স্থখে 1” এত বলি 
নীরবিলা যুবরাজ অমিত্র-মর্দন | 

“ধন্য যুবরাঁজ” কহিল! কুবেণী। 
“ ধন্য বঙ্গ বীর-্প্রসবিনি ! এত দিনে 
ছুরাচাঁর যক্ষ-দল হইবে নিপাতি,”-_ 
হুইল আকাঁশবাণী ; বাজিল' হুন্দরভি 
নভঃস্ছলে ! হীনপ্রভ নিশাঁপতি, দ্রুত- 
গতি যেন, হ'ল অদর্শন স্প্রভাঁত 

করিতে সে দিনে-_যে দিনে হূর্দান্ত বক্ষ 
হুইবে দলন; যে দিনে বিজয় হবে 
ভুবন-বিখ্যাত ; যে দিনে বঙ্গ-নিশান 
উড়িবে লঙ্কীয় ; যে দিনে ন্বর্ণ-অক্ষরে, 
কালের অনন্ত-পত্রে, হইবে লিখিত 
বঙ্গের বিক্রম +যে দিন স্মরিয়ঃ আমি 
নরাধম গাইতেছি অপূর্ব এ গাখ]। 

ইতি সিংহল-বিজয়ে কাব্যে মন্ত্রণা নাঁম 
.. তৃতীয়ঃ স্বর্গঃ | | 



চতুর্থ সর্গ। ৮৫ 

চতুর্থ সর্থ। 

ক্রমে দিনমণ্ণি দেব হাসিয়| হাসিয়া, 
যেন প্রকাঁশিল! পদার্থ-নিচয়, নাঁশি 

রাক্ষপী-নিশীরে ! ছাঁয রে! দেখাতে যেন 

বঙ্গীয় বীরেন্দ্রগণে, কিরপে নাশিয়া 
লঙ্কাপুরী-তমঃ-যক্ষের ছুর্বৃত্বীচার_ 
প্রকাশিতে হয় ধর্মীলোক ! কমলিনী- 
পতি-অন্বগামী, দেখাইল সেই পথ 
উজলিয় মলিন সলিলে ; সে আভাসে 
যেন বুঝিয়া সকল, সভ। করি যত 

অমিত্রস্থদন বঙ্গযুবা, বসিলেন 
সেই নন্দন-কাঁনন-সম উপবনে-- 
বিল! বিজয় মাঝে? অপসব্যে রছে 

অন্থরাঁধ তাঁর ; বাঁমেতে কুবেণী, পুর্ণ 
যোলকল' শশী আলে! করি সেই সভা ! 

সম্ভাষণ করি সবে কহিল! বিজয় 
তবে, নিশার যতেরু বিবরণ,স্-পরে 
মানচিত্র দেখাইয়। প্রধান অমাত্য- 

গণে, পুন ভাঁষিল! অদর্পে যুবরাজ, 
“ এইত স্ময় বন্ধুগণ+ দেখাইতে 

রণ শিক্ষা, পরাঁক্রম আর যাঁর যত" 

এই নৃশংস বৃক্ষের মাঝে ! বিধাতার 

৮ 



৮৬. সিহল বিজয় । 

স্বেচ্ছান্রষে, উপস্থিত সবে মৌরা, এই 
লঙ্কাপুরে? কোথা হ'তে অলঙজ্ঘা সাগর 

পারাইয়! ; হারায়েছি আসিতে এদেশে 

জীবন-ছুল্লভ্-ধনে ; নাঁরিলে গুহ্াকে 
এবে, বাহুবলে করিতে দলন, ক্ষ্প- 

কালে হইব নিধন যক্ষের আয়ুধে ! 

কে ভরে শমনে ? সত্য বটে-কিন্ত কিব! 
জাঁনি, বন্দী যদি হই কাঁরাগীরে, তবে 
কি সুখ মে ছারি প্রাণ রাখি ? আত্মনাঁশ 

পাঁপে কি ছে ডুবিব নকলে ? তাই বলি 

বীর-মজ্জ! করিয়। সকলে-_পু'নঃ স্থর্য্য- 
না হ'তে উদর-_অধিকাঁরি লব লঙ্কা- 

পুরী, নাঁশি যক্ষরাঁজে ; অথবা সকলে 
বীর-নাঁজে বীরদেশে করিব গমন 
আমোহিয়। স্তুপাকার শক্র-হুদি পরে, 

ভামিতে ভাঁদিতে শাত্রবশোণিতে-আঁতে 1!” 
এতু বলি বসিলেন বিজয়-কেশরী-_ 

“সাধু সাধু” রব উঠিল চৌদিকে সেই 
উপবন-মাঝে +-বৃক্ষকুল ভয় পেয়ে 

যেন, কীপিল| অন্তরে ! অন্নুরাঁধ বীর 
উঠি তবে--শত ধন্যবাদি যুবরাজে, 
কহিল। সবার আগে । «শুন বীরবৃন্দ ! 

কাল এতক্ষণে, মরিতে উদ্যত মোর! 

সাগরে ডুবিয়া, পত্বী-পুত্র-শোকে ॥ কিন্ত 



চতুর্থ অর্শ! ৭ 

দৈববা ণী নিষেধিলা সবে সে ভীষণ 
মহাপাপ হ'তে, দেবের কৃপীয়--আঁছি 

তাই জ্ঞাত, কৃতীস্তে আমর! নাঁহি ডরি ! 
তবে ন্বপ্প লোক গণি কি ছাঁর মিছাঁর 

ভর, ছুরদ্মন্ত হুর্ব্ত বক্ষ নাঁশিবাঁরে? 
কিন্ত যদি ভাঁব কেহ-_মক্ষেশ্বর বৈরী 

নছে ; কেন ব! তাহারে, বিবাঁহ সভায়, 
করিব নিধন--অন্যাঁয় সমর ইহ", 

পৌঁকষ কি তাঁয়? প্রত্যুত্তরে কহি শুন--. 
আগ-উপাস্ক ষক্ষ, নাহি মনে কোন 

দেবতায়_-দেবতাঁহিংসক হ্রাঁচার- 

দলে, শক্রমধ্যে গণি !--আঁর বদি জ্ঞাত 
হ'ন লঙ্ষেশ্বর, আমাদের এই রণ- 

স্পৃহা, কি সাধ্য আমরা মু্টিমেয় যৌধ, 

যুঝি তীর সনে, বৃষ্চি বিন্ছ সম কোথা 
বাঁব তাঁর সেনর-সাগরে মিসি ! সত্য 

বটে কুবেণী তুন্দরী অশ্চর বক্ষ 
সহ, যুঝিবে নৃপক্ষে, কিন্তু তীর দৈন্য- 
সংখ্যা! কত? আর এক মুঠা মাত্র £ তাঁই 

বলি, এ গুপ্ত সমর, অন্যায় সংগ্রাম 

নছে | সমকক্ষ ছুই দল পাঁলিবেন 
যুদ্ধের নিয়ম যত, নতুব! কৌশলে 
ছলে বলে নাঁশিবে রিপুরে- এই ধার! 
জগতে বিদ্দ্ি! সৌমিত্রি-কেশরী বীর 



১৪৪ সি'হল বিজয় । 

শ্রীরাম অন্থুজ, এই লঙ্কাধামে, পেয়ে 

নিরজ্্ম বীরেন্দ্র ইন্্রজিত-মেঘনাঁদে, 
বিল। ক্ষত্রিয়-ধর্মে দিয়! জলাঞলি 1-- 
মহাবল পরাক্রান্ত ছ্রাচীরী দেই 
রাবণ-সম্তান, এই হেতু ! কেমনে ব| 

ভীম্মদেবে বধিল। অর্জন মহাঁরখী ? 
কেন ব! পড়িবে রণে পাগুবের গুক- 

দেব, বীর 'দ্রোঁণাঁচার্ধ্য ? অতএব, শত্রু 
হুইলে প্রবল, কৌশলে মাঁরিবে তায় ! 
আর যদ্দি বল+ কি কার্য সমরে, প্রজ।- 
রূপে রছিব আমর1? তহ্ৃত্তরে এই 
কথা-_নৃশৎস, পাঁষগু যক্ষদল অতি 
ছুরাচার, দৃষ্টিমাত্র বধিবে সকলে, 
শত্র ভাবি? ব্রাহ্মণ চণ্ডাল কত পারে 
কি থাকিতে এক স্থানে? তৈল কি কখন 
মিলে জল-দল সহ? তাই বলি, বুদ্ধ 
বিনা আছে কিবা! গতি, যায় যাঁক্ প্রাণ-- 

লভিব এ লঙ্কা-রাঁজ্য, কিংবা বীর-শহ্যা 
পাতি করিব শয়ন ! উঠ বন্ধুগণ, 
অসি-ধন্র্বাণে একমাত্র বন্ধু জানি 

_ চলছ তাদের সৃহ, ছুরাত্মা! যক্ষের মাঝে ? 
ককক কধির পান ভ্তাহাঁর সকলে, 
মনঃসুথে অতি, প্রবেশি রিপু-ছদয়ে !% 



চতুর্থ সগ! ৮৯ 

বাঁদ দিয়া অন্থরাঁধে--“ অবিলঘে যুদ্ধ 
শ্রেয়ঃ) কিন্ত হইতে হইলে সুনজ্জিত, 

কুবেশী হুন্দরী শ্রেষ্ঠ বক্ষবাঁল', ঘিনি 
মৌভাগ্য বশতঃ অস্থকুল আমাদৈর 
গ্রতি, জানা চাঁই তার বলাঁবল; তবে 

কোন্ দিকে, কি প্রকারে, অগ্রসর হ'বে 

কত জনে, কে কাহার হবে অন্ুবল, 

সহজে হইবে স্থির | তুমুল সংগ্রাম, 
অন্য নিশাকালে ; মুহুর্ত ঘটিকা-শত 
সম ! অতএব যুবরাঁজ জানি এ বৃত্তীস্ত, 

ককন প্রকাশ আশু সকলের মাঝে |” 

শুনি বিজিতের বাণী চাহিল বিজয় 
অনঙ্গ-মোহিনী কুবেণীর পাঁনে-আখি- 

তাঁর, সাঁড়া দিয়! যেন, জিজ্ঞাসিল! তীরে! 

বুঝিয়া নাথের ভাব, কহিল! কুবেণী-- 

“ যদিও আমার দশ শত বক্ষ মীত্র 

আঁছে সন্নিকটে, কিন্ত অরাঁতি কখন 
তাঁহাদের, দেখে নাঁই পৃষ্ঠদেশ ! রণে 
বিভীষণ তারা, ক্ষিপ্রছন্ত সব্যসাচী 
অস্ত্র সম্প্রয়োগ্ধে ! সপ্তশত সৈন্বাশ্ব 
আর, গতিতে তড়িত, আছে অশ্বশীলে__ 
নাহি হয় হয়, লঙ্কাঁপুরে ! ব্যাত্রহীন 

দেশে যুবরাজ, জন্মে হস্তী অ্ণনঃ 
আছে ছুই শতংতেষ্ঠ গজ অধিনীর 



৯০ নিহল বিজয় । 

বল! অক্ত্র'গাঁরে মম, অসংখ্য শাণিত 

খা, ভল্ল, শেল, শুল ; মহিষ-বিষাঁণে 
স্বগঠিত ধন্বঃ; দ্বিরদ-রদনির্শিত 

বিবিধ জাতীয় অস্ত্র; চর্ম বর্ম কত। 
আঁরো। আছে এক শত রথ বারু-গতি 
নাহি অপ্রতুল কিছু-নকল তোমার, 

নাথ এবে সশিন্ব চরণে ! যুদ্ধকালে 

সকলের আগে, দেখাঁইব পথ, খাঁকি 

সাঁথে_কি ভয় সমরে যক্ষবাঁলা আমি? 

আর শুন, বুত্তিভোঁগী বহু সৈম্ত রাঁখে 

বালমেন লঙ্ষেশ্বর £ যোঝে দে সকলে 

অর্থলৌভে ; দেশের মমতা শুন্য তাঁর! 
বিদেশীয় ; আজিকার রণে নিপাঁতিলে 

যক্ষেশ্বরে” সহ তাঁর প্রধান অমাত্য- 

গণ, পলাইবে তাঁরা নিজদেশে, কিংব। 

শরণ লইবে তব চরণ-কমলে | ৮ 
মহানন্দে আলিন্দন দিল! যুবরাজ 

( এবে ) পীণ-সম-প্রিয়া কুবেণীরে ; যত 
বঙ্গীর যুবক সপ্গুলকে, প্রশংসিল। 

রমণীকুলরতন, যক্ষহ্রহিতারে | 
তারপর কহিল। আনন্দে অস্থরাঁধ_ 

“আজিকার রণে বন্ধুীণ ! কর পণ 
বিনাশিয়ে যক্ষেশ্বরে সহ দল বল, 
লভিতে এ রাজ্যভাঁর--বিচিত্র নছেক 
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শুন সবে; নহি মোরা সপ্তশত যোৌধ 

এবে? অন্নবল দশ শত মহাঁবল 

যক্ষ; অশ্বপুষ্ঠে করিব সমর হস্তী 
রথ সহ, ছিন্ন ভিন্ন করি ষক্ষদলে | 
কৌশলে রণপাণ্ডিত্যে, জিনিব আমর! 
অসংখ্য শীত্রবে, সংশয় নাহি তাহার । 

কর আয়োজন স্থধ্যাস্ত না হ'তে, কোথা, 

কি রূপে, কেমনে আঁক্রমিবে শক্রদলে-- 

করিয়। বিচার রাঁজপু্র কর স্থির | 

মম অভিপ্রায় এই--চারি শত অশ্ব 

লঃয়ে আমি বিশালাক্ষে আক্রমিব আগে; 

রাজপুত্র সহ তিন শত অশ্বারোহী, 
যক্ষরখী শত, আর গজীরোহী যোঁধ, 
রোধিবেন জয়সেনে, যদি সে পাইয়। 

সমাচার অগ্রসর হয় রণস্থলে +-- 

রছিবে কুমাঁর সাঁথে উর্ূবেল বীর | 
ত এদিকে লয়ে ঘক্ষসেনণ, হর্গ- 

রক্ষী বীর বিরূপাক্ষে নিষেধিবে বাম- 

দিকে থাকি; এক শত ধান্ুকী ষক্ষ 
সহ মাল্লাগণে রাঁিবে কুবেণী দেবী 
রাঁজ-নিকেতন সন্িকটে, এক ক্রোশ 
দূরে, গুপ্তভাবে”_যদি কোন বার্তাবহ 

করেন গমন রাঁজবাঁটী-অভিমুখে” 
অমনি অব্যর্থসন্ধানে, লইবে সেই 
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অভাগারে ঘমের সদনে | পরে যবে 

ছিন্ন ভিন্ন করি বক্ষগণে, বাঁজাইব 
বিজয়-বাঁজন1, অমনি কুমার বায়ু- 

গতি আমি মিলিবে কুবেণী সহ অশ্ব- 
সৈন্য লয়ে ; রাখি উপ্বেলে, গজ রখী 

সহ সেই স্থানে | সেই ক্ষণে মাল্লাগণ 

আ'নিয়। রক্ষিবে মম বিজিত-শিবির ! 

আমিও তখনি ধীরে ধীরে পাঠাইয়ে 

ছুই শত অশ্ব উন্নবেলে, অবশিষ্ট 
লয়ে যাব বিজিত সাহায্যে দুর্গ-রক্ষী 
বীর বিরূপাক্ষ সহ করিতে সংগ্রাম । 

এই অবকাঁশে যুবরাঁজ, প্রিয়! সহ 

গ্রবেশি বক্ষের পুরে বধ ঘক্ষপতি 

লক্ষেশ্বরে !-কছ সবে এবে, কাঁছার কি 

মত ইখে ?” এত কহি বমিলেন বীর | 

শুনি উরূবেল, বিজয়, বিজিত আদি, 
আশ্চর্য মানিয়া, প্রশংলিল। অন্রাঁধে 

নানাবিধ মতে ! তবে উঠিয়! বিজয় 

কছিলেন মিত্রবরে, মুখ পানে চাছি-- 

“প্রাণের সুহৃদ ভাই অন্ুরাঁধ, ধন্য 
তব রণকুশলতা ! ব্বহস্পতি সম 
বুদ্ধি-বল ! অবহেলি কথ তব, আজ 

সর্বস্ব হাঁরায়ে নির্বানিত, এ ভীষণ- 

দেশে! এবে সমর-লাগরে সুকাণ্ডারী, 
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রাখ সবারে সখে !- কহিল বিজয় 

পুনঃ, “শুন সবে--অশ্তরাধ, উ্ূবেল, 
বিজিত, সেনানী শীরান্দনা সুনিপুথা! 
কুবেণী আমার অন্থবল; তোমরাও, 
প্রতিজনে সৈন্ত-ভাঁর, লইতে সক্ষম-_. 

কি ভয় যক্ষেরে তবে? সমস্ত গুহ্থক 

মিলিলে একত্র, না পারিবে রক্ষিবাঁরে 

আজ, সেই ছুরাঁচার কাঁলসেনে ! অগ্নি- 
' শিখা! সম রণাঁনল দহিবে পতঙ্গ" 

প্রায়, যত শক্রদলে ! অতএব আর 

বিলম্বে কি ফল, ত্বর1 উঠি সবে চল 
কুবেণী-আলয়ে ; রখ, অশ্ব, গজ আঁদি 

কর সজ্জীভূত, সমর সঙ্জায় ;_-লহ 
বাছিয়। বাঁছিয়৷ অস্ত্র কবচ প্রভৃতি, 
অভিকচি যার যেবা ;_স্রধ্যান্তে মিলিব 

রণবেশে সবে, এই গিরির পশ্চাতে ;- 
রাখিবে কুবেণী দেবী অলক্ষিত রূপে, 

যক্ষচর, যক্ষরাঁজ নারিবে জানিতে 1% 
তাঁর পর সবে ম্মানাদি করিয়া, গেল 

কুবেণীর গৃহ অভিমুখে, কেহ আর 
. ক্ষোভ ন! করিল! চোর! রণ ভাবি ! মেই 

কালে কেহ না আছিল দূষিতে সিংহল- 
বিজয়ে ; সুসভ্য এবে দেশ যত, তাই 
কেহ কেহ, দৃছ্্যু বলি আরোপে কলঙ্ক 
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সেই বঙ্গীয় রতনে! ষোড়শ শতাব্দী 
ঘবে, কি করিলা পুর্তৃগিস-সেই এই 
লঙ্কাঁপুরে ? মহাবীর মেকন্দাঁর, ধার 

নামে কম্পিত! মেদিনী, কিবা! করিলেন 
তিনি নাশিতে পুকর সৈশ্কগণে ?-_নিশা- 

যোঁগে, ঘোর-বৃষ্টি-অন্ধকাঁরে, বিপাশার 
পারে আনি তশ্বরের প্রায়, হিন্ছ-সেন। 

গণে করিল! নিধন ! দোঁষে কি তীহারে 
কেহ? খনি খুড়ি কত প্রাণ, বিনাশিছে 
কত সভ্য জাতি! এই ভাঁরতের বক্ষে 

আছে কত ক্ষত অন্যায় আঘাত- বৃদ্ধ! 
মাত বাছ। স্মরি' ডুকুরে কীদিছে দিবা- 

নিশি! পাষণু সন্তান তীর, নাহি শুনে 

কাণে! আর? কিন! সুরুতী বিজর়-পু্রে 

দলে পদতলে, কুলাঙ্গার দাস যত!! 

কেঁদ ন1! ভারত সতি, শুনিবে কে আর ! 
এবে আবন্বানি নাঁগরে, রহ ডুবাইয়। 
দেহ অতল জলের নীচে, আর্ধ্য নাম 
হ'ক, লুপ্ত এ জগতে ! আরব, বঙ্গীয় 
সিন্ধু উথলিয়। মিলি, গ্রীস্থক সত্বরে 
ঘত পদার্থ বিহীন আর্ধ্য-কুসন্তানে 1! 

ক্রমে ক্রমে দেব অংশুমলী, ব্যস্ত হ'য়ে 

যেন, সারিয়। আপন কাজ প্রফুলিত- 

চিত্তে, বিশ্রাম আশায় বসিলেন পাঁটে, 
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অস্তাঁচল শিরে, নিশার অপেক্ষ। করি ! 

হেন কাঁলে দেখ ওই, পর্বতের তলে 

কাতারে কাতারে মনোহর অশ্বপুষ্চে, 
রণসাঁজে বঙ্গীয় যুবকগণ আনি 
ঈাড়াইল?, ভীষণ কৃপীণ শুল ধরি. 
হুর্ভে্ কবচ ঢাক! অঙ্গ, ন্বর্ণময়- 

আভা! শিরস্ত্রাণ সহ চুড়াঃ শোঁভিতেছে 
অতি রমণীয় রূপে । বক্রশ্রীব, শ্বেত- 

সৈন্ধব-তুরঙ্গ-চয় কেশবী জমান, 
বলে রূপে, ছাইল। সে গিরিমূল যেন 

ভারে ! মল্লবেশে বক্ষসেনা, অসি- 
ধন্থঃ হাতে একে একে বাঁছিরিলা সবে, 

ঘোৌর-তিমির-আকৃতি ; বাঁহিরিল। গজ- 
যুখ, ভীমাকার, গিরি-শর্ব-খর্র-কাতী ? 
রথী, তীক্ষু শরাঁসন হস্তে, উড়াইয়! 
উজ্ভ্বল বর্ণের বৈজয়ন্তী-ধজ, আশু" 

গতি আইল সকলে! ওহে শৃঙ্গবর, 
অস্তাচল গত রবি সুবর্ণে মিয়া 

তোঁমাঁর শিখর দেশ, নারিল জিনিতে 
এ শোৌভায়, প্রকাশিল! বিজয়-বাছিনী 
যাহা, আজ তৰ তলে ! ক্রমে আসি দিলা 
দেখা, বিজর। বিজিত, অন্থরাঁধ সন্ছ 

উরূবেল + মাঝারে বুবেণী যক্ষবাঁল।, 
শৃরেশ্বরী ; ভগবতী দলিতে দানবে 
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বথা। ধরি অস্ত্র বামা। ভ্ুকোমল করে! 

কহিল! বিজয় তবে ছেরিয়! সকলে" 

“ শুন ম্বদেশীয় বীরবন্ধু-গণ, আর 
মিত্র-ঘক্ষ যত, বীর অবতার ! করি 
পণ, এক প্রাণ মন, বধ আজ প্রিয়! 
কুবেণী-পরম-শক্র, পাপ লক্ষেশ্বরে__ 
কি ভয়, কি ভয়, ওছে নাশিবারে সেই 
কালসেনে, আর তাঁর ছুরাচারী দলে, 
দেবগণ প্রতিকূল যাঁর? তরবাঁর 

উলঙ্গিক়্! দেবতার ধার শোৌঁধ-_রক্ত- 
তআোতে ভাঁসা'য়ে অবনী! জন্মিলে মরণ 
আছে, কেবা ডরে তায়, বিন কাঁপুকষ 
নরাঁধম ভীকজন ? স্মরি বঙ্গমাতা, 
করি লক্ষ্য বীরলোক, চল আঁজ 
গিয়! সবে প্রবেশিব রণে, এক প্রাণী 
থাকিতে জীবিত, এই সত্য, রণরঙ্গে 
ভঙ্গ নাহি দিব ! বিস্তারি বিশাল বক্ষঃ 
শক্র বিদ্কমানে, সহিবে সকল অক্ত্রা- 
ঘাত, হাশ্যমুখে ; পুষ্ঠদেশে বিরাজেন 
দেবতা সমরে--সাঁবধাঁম, লে পবিত্র 

অন্দ যেন, নাহি স্পর্শে হুর্মতি গুহক ! 
তবে বৃথা বীরপণা', বৃথা পরা ক্রম, 
বৃখণ বিজয়ী-বঙ্গ-সন্তান নাম! যেই 
রক্ত বঙ্গমাত। বিবধ জুখাদ্য দানে, 
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সন্ছিক্লাছে আঁমাঁদের দেহে? লে শোণিত 

আজি, রাখিতে তীহাঁর মান, ঢাঁল সবে 

হ্ৃউচিত্তে এই লক্কাঁধামে! জনমিবে 

বায় চাঁকফল, উজলি অবনী ! চাছে 

কেব1! সে অমূল্য পবিত্র কধির-আতঃ 

শুকাঁইতে অতি ভীষণ শোঁক-সন্তাঁপে ? 

ওছে বক্ষপণ ! আইস মিত্র, মিলিয়া 

সকলে ছুরন্ত গুহাক-পীড়নকারী- 

দলে করছ সংহাঁর' ঘারি অভাচারে 

ভয়াবছ ছ্বীপ-যাঝে বন্দী-দম কর 

বাস; খাঁর ত্রাসে, মলিন। কুবেণী দেবী, 

ভোঁম।দের ঠাঁকুরানী ! অভএব সবে, 

আশ্ত্র-গ্গহাঁগিত্রে ধরি হও অগ্রসর, 

সন্তরিতে শাত্রবের শৌগিভ-দাগরে ! 

“কি ভর কি ভয় গাঁও ভারতের জয় “| 

ইন্দিতে অমনি তখনি বিজিত লয়ে 

যক্ষসেনা, বিরূপাঁক্ষ-শিবিরা ভিমুখে 

করিল গমন? মত-মাতদ্দ-হূর্বার 

রখীগণ, আর তুরগ্ন-দলার্দ লয়ে 

বীরেন্দ্র বিজয় চলিলেন সাবধানে 

অতি সতর্ক ছইয়! রহিবারে ছুই 

মেনানিবেশ-মাঝারে-উকবেল সহ; 

কুবেণী জুন্দরী লয়ে শত ধন্বদ্ধর 

বক্ষ-রাঁজবাঞিসনিকটে, গেল। চলি, 
৯ 



সিষহল বিজয় ! 

মাল্লাগণে নাস্থিলয়ে সনে, করি ভর্ 

আপন সাহমে; অবশেষে অন্রাঁধ 

চারি শত বঙ্গীয় যুবক সহ, অশ্ব 
আরোহছিয়' চলিলেন আক্রমিতে, বীর 
বিশালাক্ষে ; পশ্চাতে চলিল। মালাগণ 

ধরি অস্ত্র রক্ষিবারে বিজিত-শিবির ! 

ক্রমে বিভাঁবরী দেবী আচ্ছাঁদিলা সব 
চরাঁচরে তিমির-অন্বরে | ইক্্রদেব 

বুঝিয়! সময় আবরিল। তারাপুঞ 

ঘোর ঘন-দলে-_কৃষ্ণা-সপ্তমী, কি জানি 
প্রকাশিরা প্রা অর্ধ-চাদ, সৈন্যগণ 
সমবেত হু'বার পুর্বেতে, করে ঘত 

ঘক্ষের গোঁচর, অসময় ! অন্তরীক্ষে 
রহিল আপনি দেব, দেখিতে সমর । 

| ম্ব-শিবিরে বিশীলাক্ষ আনন্দিত মনে, 

ঘোগ্য-জন-হস্তে দিয়! কটকের ভার, 
উৎসবে মাতিবে বলি, করিছে হুন্দর- 

বেশ-হেনকালে আসি নিবেদিল। 
চর উর্দশ্বীসে ; অবধান সেনাঁপতে-- 

সৈন্ধব আরোহী, ন। জানি কি জাতি, বহু 
সৈন্য আদিছে এদিকে আক্রমিতে তব 
সৈন্যদলে-হেন অন্বমালি। বিছিত য। 
কর একে, চহুর্ত সময়ে রিপুদেল 

হবে উপস্থিত 1-ঘোর শঙ্খ নিনাদিল। 



চতুর্থ সর্গ। ৯৯ 

বীর বিশালাক্ষ-_“ সাজ ভা মাত তায 
ছইল ঘোঁষশা! অমনি সত্বরেঃ বহু 

ধান্ুকী পদাতি পিছ আমিতে লাগিল 

অসি-শুলধারী যত +_কিন্ত, হার ! আদি 

এক নিমেষের মধ্যে পড়িল কাপায়ে 

 মেদিনী দাঁপে, যতেক ব্গবীরগণ-_ 

জীধারে আধারি, পগাগ-পটলে ! 

না শুনি কিছুই আর-_সিংহনাঁদ, বাঁণের 

নিঃস্বন, অসির ঝন্ঝনা, আর্তনাদ 

বই; নাহি দেখি কিছু-ক্ষণপ্রভা সম? 

চমকি চলিছে শত শত করবাল 

কৃতান্ত-সোঁদর | এই রূপে ছুই দণ্ড 

কাঁল হইল ভীষণ রণ ;--শত শত 

_ ক্ষসেন। পড়িল! সমরে | বিশালাক্ষ 

হেরিয়! বিনাঁশ, হানিলেক মহাভিন্ন 

লক্ষ্য করি বীর অন্থরাঁধে_সুচতুর 

সমর-কুশল বীর, তীক্ষু দৃষ্টি হেতু, 
এড়াইল1 মে আধ্ুধে চক্ষের পলকে ! 

সম্মুখীন হ'য়ে পরে কহিলা! তাহারে- 

“রে দুরন্ত ক্ষ আয় দেখি এবে? রণ- 

তৃষ্ণ1 তোর, ঘুচাই কুপাণাযাতে ! মদে 

মত্ত সদ, নাহি মান দেবে ! মন্তকে দংশিল 

অহি তোঁর না! দেখি নিস্তার ; এত দিনে 

কৃতান্ত তোস্কে রে করেছে আন্বান! এত 



নিৎহল বিজয় । 

বলি উভ্ভৌলিষ্্ট অসি, হানিল। গুহাক- 
মাঁথে; ঝমৃঝনে খসিয়া পড়িল! লৌহ- 
ময় শিরস্ত্রীণ !-চমকিরা বিশালাক্ষ 

মঞ্চালিল1 অসি, বিদ্যুতের বেশে ধন্য 

অস্ত্রশিক্ষা ! আঁশ্চর্ধ্য মানিয়। মহাশুল 

অন্থরাঁধ হাঁনিলেক বিশালাক্ষ পরে, 

বিদ্ধিল বিষম অস্ত্র গ্রীবা-মধ্যস্থলে 
তাঁর, পড়িল! ঘক্ষ-সেনাঁনী রক্ত উঠি 

মুখে । সেনাপতি হত রণে, হেরি যক্ষ- 

গণ, ভয়ে ভঙ্গ দিলা চাঁরি ভিতে;? পিছু 
পিছু ধাঁইল1 বঙ্গীয় যত, অসি ধরি 

নাঁশিতে নাশিতে- প্রায় পড়িল? গুহাক 
সব এই প্রথম সংগ্রামে | অন্নরাঁধ 

তবে রাখি মাল্লাগণে সেই স্ছাঁনে, ছুই 

শত পাঁঠাইল! অশ্বারোহী সেনা, বীর 

উর্ূবেলে-বাঁজাঁইরা বিজয় বাজনা 

ঘোঁর রবে ; অবশিষ্টে লয়ে, পরে শুর 
চলিল! আপনি, বিজিত-সাহাষ্য-ছেতু-- 

কি জানি সেখানে বাঁধে, পাছে ঘোর রণ, 

মহ বিরূপাঁক্ষ, বীর কাঁলা্তক কাল ! 
এদিকে পবন দেব বহিল। তখনি 

ভীম তুর্যক-নিনাদ, বিজয়ের কাঁণে »৮- 
অমনি কুমার প্ৰনের বেগে আদি 

মিলিল। কুবেণী সহ--মহা! মহোল্লাসে 
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নাঁশিবারে প্রের়সীর চির-বৈযী, ছু 
কালসেনে | চত্দ্রদেব উদ্দিল। অশ্বরে-_ 
দেখাইতে পথ যেন, বীর যুবরাজে। 
অদূরে রাঁজভবন, উচ্চ শুভ্র অতি- 
মনোহর গঠনে গঠিত; শোভিতেছে 
তায়, বিনিন্দিয়! উজ্জ্বল নক্ষত্র-পুঞ্জে, 
সহঅ সহজ দীপাবলি, প্রভাঁময় !_- 

 হাসিতেছে হর্ম্য যেন , সম নীলার 
শশী, তমোঁময় বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র মাঝারে 

সাঁজিয়াছে বারবিলাসিনী, পাঁতকিনী, 
আকর্ধিতে দরল যুবার মন"; নিজে 
নিরয়ে নিমগ্ন ছ'তে !-"ছায় রে, প্রাসাদ! 

ভ্যন্তরে তোর, কালসেন বিষময়-- 

এই রমণীয় মুদ্তি তাই তোর, আঁজি 
ছিন্ন ভিন্ন হইবে এখনি, তাঁর পাপে! 

এইরূপ এই নশ্বর জগতে, কত 
কুবেরাশ্থগত, পরাক্রান্ত রূপবন্ত 
ঘুবক-বুবতী-কাঁয়া, হায়, ছুর্মাতির - 
দোঁষে কবলিত. অকালে কাল-কবলে ! ' 

সেইক্ষণে আদি নিবেদিল। দূত, রাজী 
কাঁলসেনে, বিশীলাক্ষ-পতন সংবাদ |: . 
হতজ্ঞান নৃর্পমণি, শুনি এ অঁশনি- 
আঘাঁত-নির্ধোষ, অকল্মাৎ নিরমল 
স্বচ্ছ নভঃস্কল ছ'তে যেন ! চাঁকনেত্র। 



সি হল বিজয়! 

 সদ্যোবিবাহিজ পশ্ুশিত্রা সতী, ভয়ে 

ভূজবলী দিয়া বান্ধিলা পতিরে, কীদি; 

হায় রে. শোঁভিল! বাছুলতাঁ, বনমালা 
নম বনমালী গলে | কি হ'লে কি.হ'লে 
বলি উচ্চরবে কান্দিল! কুন্দনামিকা! 

পশুমিত্রা-মাতী আর খত স্ুরবালা- 
সম মক্ষকুলনারী, মদন মোহিনীহ-. রি 

রূপে উজলিয়া দীপালোক এতক্ষণ: 
বিমোহিত ছিল! নৃত্যগীতে ;এবে হেরি 

সে বায় শশব্য সত অস্তঃপুরে সারি 

দিয়া, করিছে প্রবেশ--এমন কাঁদের 

মেল! হেরিন। কোথায়! | ন্্রা পীন্রতরা_ 

'পুষ্পাঁধার, নান! জাতি পুষ্প সুশোঁভিত-_ 
_ করদ্দ+ সুগন্ধ বারিতে পর্বত ল- 

করঙ্ক' বিবিধ-মনি-খাচিত $ সংখ্যায় 

শত শত এই স্ব আছিল! শোভিয়া 

সভাস্থলে, বে ঘায়, গড়াঘড়িং, ফিখে, 

নাহি চায়. এ মরার লা টীনেকেহ।| রন. ৃ 

হিয়া স্বলিল সমরতরে ! গ্রবোধধিয়া 
পশুমিতে, পাঠাইল! অন্তরে সহ. ২. 

রঃ জননী কুন্দনামিরা। কাঁলান্তক বীর : 
 কফালসেন। “সাজ সাজ” অহা বাবদ; যথা 

ৰ বন্র-পরতিধনি পর্বত" 'কন্দরে, সেই... 

ক্ষণে উঠিল! সন্থরে £ জয়সেন, গু-. হি 



চতুর্থ সগ। | ১০৩ 

পে ধাইল! অমনি আপন শিবির- 

মুখে, ভীম প্রভঞ্জন-গতি ত তুরন্গমে |. 
দেখিতে নিতে অজ গুহাক-সেনা 

সৈন্য বিজয় কুবেণী সহ, মা তার 
মাঝে, তখনি লাগিল] অন্দিতে ছেদ্িতে 

যক্ষমুণ্ড, অবিআাম / কালমুত্তি কাল- 
দেন হেরি কুবেনীরে গর্জিয়া আলিয়া 
কহিল! তীহারে, অতি ভৈরব নির্ধোষে__ 

“ ওরে কলক্কিনি, খিক লো সতীত্বে তোর, 

পাপীয়মি : এ জঘন্য নরে কিষ! গুণে 
বরিলি ছুব্বতে | আয় আজ তোরে, তোর 

ন্শন্নকের সহ, প্রেরি যমালয়ে, মনঃ- 

কক্ষে, রুরি নিবারণ-_স্বজাঁতি -ঘাতিনি !; 

“ কি বলিম্ গুহক-অধম,_-তোর পাপে 
এবে মজিল কনক-লঙ্কণ, পা পাঁপীয়ান্ ! 
টন সতী, অশিরূপে তোরে আজ 
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বার, ভুঞ্জিবিরে তুই যত ছুহবর্থের রা 
(ফঙ্গ, এই ক্ষণে 1 দেখ দেখি, .রাঁখে কেবা ূ 
তোরে ঠা এত কছি রণে মাতিলা কুবেশী- 

ছুরস্ত কৃতীন্ত সম, কালসেন সহ.। সিসি; 

হাঁদিল' অমস্ষ ক্ষেত্র--দেবী জগদ্ধাত্রী, 



'মছাঁবল»' হারাইলা- নিজ 

সি*হল বিজয় । 

শুস্ত নিপাতিনী যেন, নাচিতে নাঁচিতে, 
চমকির়া দিগৃ্-দশে, অসি সঞ্চীলনে, 
দন্বজদল লাগিল! দলিতে ! উজ্ভ্বল 
অলঙ্কার কত, ফু কণু সুমণ্ুর 
ধনি করি লাঁগিলা ভুলিতে ;ছাঁয় রে! যে 

মোহন নয়ন মন্মথ-আ'য়ুধ- পুর্ণ -- 
এবে আরক্তিম ক্রোধে 1--অগ্নিকগ! যেন 

বাহিরিছে তাঁয়ঃ পোড়াইতে রিপুদলে ! 

ব্যতিব্যস্ত যক্ষেশ্বর ঝুবেণীর ভীম-. 
প্রহরণে--কিৎকর্তব্য-বিমুঢ় হইল! । 

হেরি হাসি রাঁজপুন্র দিলা টিট.কার 
বক্ষেত্বরে | লজ্জা পায়ে রোবি কাঁলসেন 
হাঁনিল। বিষম খড়গ, কুবেশী মন্তকে__ 
কাটিয়া! পড়িল ভূমে মুকুট হুন্দরঃ | 
সুমেকর চুড়া যথা, কুলিশশের অতি 
ভীষণ আঁঘাঁতে ! নিস্পন্দ কুবেণী দেবী! 

. অমনি বিজয় পিছু করি প্রেয়সীরে, 
প্রহারিল মহভিল্ল কীলসেন: প্রতি: 

লক্ষ্য করি--এড়াইতে সেই অস্ত্র বক্ষ 
ৃ মহথাকায় 

বেগবান দিকুারে, সেই অক্ত্রাঘাতে ! 
| পড়িল কুলীন করি মহারব_-ভয়ে 
পলাইলা লঙ্কেশ্বর লাফা ইয়া পড়ি, 
ধরাতলে । ভঙ্গ দিলা রণে যক্ষদল 
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মহাতঙ্কে ;_-বিজয়-বাহিনী পিছু নিল? 

মামার করি, প্লাবিয়ে মেদিনী হিয়া, 
পরাক্রীন্ত, ভীমাকাঁর ঘক্রক্ত-জআোতে ! 

অণচন্িতে, বাহড়িল। যক্ষসেনা সিংহ- 

নাদে; জয়সেন রাজসহোৌদর, বহু 

হয়, রথ আর পদাতি লইয়া, দেখ! 
দিল! রণস্ছলে ; হস্তিপুর্ঠে চড়ি, পুনঃ 
কাঁলসেন মাতিল। মরে | ঘোর যুদ্ধ 

লোমহরষণ হুইল! কিয়ৎক্ষণ-_ 
পড়িল যে কত সেন! না পারি কহিতে ! 

শত অশ্ব হারাঁইয়। বিজয়কেশরী 
ভঙ্গ দিল! রণে ;--জয় রবে নিনাঁদিল' 

বক্ষ, ভয়ঙ্কর অতি, ভেদিয়! শগণ! 

স্থশনান্তরে বীর উপ্ধবেল আকর্ণিয়! 

দুতমুখে+ “ প্রস্থান করিল জয়সেন 

রাঁজবাটী-অভিমুখে ”-বহু সৈন্য সহ 
চলিল1 সত্বরে বীর রাখি করীয,থ 

সেই স্থলে, সুদৃঢ় প্রাচীর সম__সখ 
বিজয়ের সমুদ্দেশে” অশ্ব রথে লয়ে | 

শুভক্ষণে আসিয়া! মিলিল। যুবরাজ 

সহ মিত্রবর ! ঘোর শখ মহানাঁদে 

পুরিল! আকাশ +_বাহড়িয়া বন্গসেনা! 
মহাকোঁলাছলে, আরভ্তিল1 পুনঃ, ঘক্ষ- 

বিধৎসিতে | বাঁধিল বিষম রণ, নর 
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ও গুস্কে ;--ঘোঁর রথের ঘর্ধরঃ অশ্ব- 

পদধনি, বিজয়ীর নিংহনাদ, মহ? 
আর্তনাদ আহতের, হস্তীর বুংহছিত, 
অশ্ব-হ্েষা আদি, মিলিয়া তুলিল! ঘোর 
রোল, কীঁপাইয়! লঙ্কাপুরী !-__-শতহুদ- 
সম, বেগে চলিতেছে শত শত অনি 

প্রভাময় উজলিয়! রণস্থল ! স্বন 

স্বনে, ছুটিছে অসংখ্য শর, চমকিয়া 

বীর-ছিয়া !-এইরপে বনুক্ষণ মহা- 

মার ইহুল। সংগ্রামস্থলে ; রক্তধাঁরে 

রঞ্জিলা ধরা-সুন্দরী! স্তুপাঁকার শ্বত 

দেহ নান! স্থানে, শোভিলা বিকটাকাঁরে ! 

ছেরি উপ্নবেলে জয়সেন মহাবীর 
কহিল! সকোপে-মরিবারে রে পাপিষ্ঠ 

নর, আসিয়াছ বক্ষপুরে ! করিয়াছ 

সাধ কালামুখী কুবেণীরে লয়ে, লঙ্কা- 
রাজ্যে থাকিবে আরামে, ধিকৃরে হুন্মতি ! 

কোঁপিস্। কহিল? উর্বেল ভীমবান্-_ 

“ যক্ষকুল-গ্লানি ! এত দিনে কাঁলাম্তক 

কাল তোরে ডাকিছে গুহ্কাঁধম ; আয় 

পীলী, আহ্বানি সমরে তোরে ; এই শুলে 
তোর বর্মশীরত বক্ষঃস্থল আজ ভেদি 
পাপীরান্, মারিব পাতকী ভাতা তোর 

ছু কাঁলসেনে !--বসাইব তারপর 
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কুবেণীরে, যুবরাজ বিজয়ের বাঁমে | 2; 
ক্রোধে জয়সেন হানিল ভীষণ শুল-_- 

এড়াঁইয়1 তাছে উপ্রবেল, দাঁকণ ক্কপাণা- 
ঘাঁতে বিনাঁশিল। তার অশ্ব মনোরথ ; 
যশফর হইয়! বীর পড়ি ভূমিতলে, 
উলঙ্গিকা অন্সি ভয়ঙ্কর, উদ্ধবেলে 

মরিতে ধাঁইল বেগে | তখনি বেজগ্প- 

সখ। খঞ্ো খড়ো কাঁধাইল1 ঘোরতর 

- রণ ঃক্ৰপ্পক্ষণে হস্ত হ'তে অসি ভীঁর 
স্থিত হুইলা ! ধন্য শিক্ষা তব, বীর 

জয়সেন ! কিন্ত উরূবেল, ভীম-শুল- 
প্রহুরণে বধিল। জীবন তীর, হয়- 

হীন এই হেতু-হাঁছাঁকার ঘোর রব 

উঠিল ঘক্ষের দলে ১ ভেদিল অন্বর 

বঙ্গবাসীগরণণ, “ জয় জয় ” মহারবে | 
দেখিয়। জাঁতার স্বতু্যু, ক্রোধে হুতাঁশন- 

সম প্রবেশিল রণে কালসেন মহা- 

বল ;- প্রাণপণে ঘক্ষদল স-সাঁহসে 

লাশিল। য্ুঝিতে-_ৰদ্দযোঁধ যত” ক্ষত 

বিক্ষত সকলে প্রায়, গুহ্যকের অস্ত্র 

ররিষণে + না পাঁরে বিজয় উপূবেল 
লোঁকাতীত চেষ্টা করি, তিষ্ঠিতে সমরে 

আর + সহজ সহত্ যক্ষ অনিবর 

স্ত্রবৃণ্টি করিজ্ছ সকোপে- বুঝি হার, 
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বঙ্গের নাম ডুবিল এবার ! কেহ বা 

ন। বাঁচিবে বুঝি, কালান্তক সম এই 

ভীষণ সংগ্রামে, বঙ্গীর বুবকণীণ ! 
ত্রানিতা কুবেণী দেবী যুবরাজ লাগি ; 
না ভাবি আপন পশিছে যক্ষ-ছুহিতা 

উগ্রচণ্ড] সম, ঘোর যুদ্ধ বথণ, নব 

সাহসে উত্তেজি যঘোদ্ধু শণে ; নাঁশি বহু 
রণদক্ক-বক্ষ-মেন| কল ক্ূপাঁণে । 
তখাঁচ প্রবল বক্ষদল-_ যুর্টিমের 
বঙ্গবাঁসপী কতক্ষণ পারে নিবাসিতে, 
অসংখ্য ঘক্ষের জআোভঃ! বার বায় প্রায় 

সর্ধনাশ হয় বুঝি ! ছেনিয়া বিজয় 

কধিরাক্ত-কলেবরে, চক্ষের নিমিষে 

বীর ধাইছে সবার কাছে, আশঙ্ব'সিয়। 

সকল বান্ধবে, বীরাদ্গনণ কুবেণীর, 
মহাবীরো!চিত যত কার্য দেখাইয়1| 

ছেনকাঁলে দেবের কৃপায়, ভুর্গরক্ষী 
বীর বিরপাঁক্ষে নাশি অন্থরাঁধ দেখ 
দিল রন্গস্থলে | “ জয় ভীরতের জয় 
রবে মাতা বস্ুম্ধরা কাপিল। !-কে আর 

রোঁধিবে বিজয়বাছিনী-আতঃ ! তুমুল 
বাখিল1 সংগ্রাম পুনঃ মহাবীর দাঁপে 
বঙ্গীয় যুবক যত লাঁগিল। বধিতে 
যক্ষদল | কুবেণীর বনু যক্ষ-সৈন্য 
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আপনি এবে মিলিল! সংগ্রামে--যক্ষে যক্ষে 
বিভীষণ রণ, আশ্চর্য্য দেখিতে ! কিছু 
পরে ছেরি কালসেন, অসংখ্য সৈন্যের 
নাঁশ, আপনি আইল!বীর বিজয়ের 
অভিমুখে বীর-্দাপে, রণ করিবারে 1 

হেরি কহিল বিজয় রোষে--“ রে নিল 
গহাক-কুল-কলঙ্কঃ পাষণ্ড পামর ! 
কোন্ মুখে পুনঃ আইলি পাঁপিষ্ঠ, যুদ্ধ 

করিবারে? পরাক্রম তোর অবলার .. 
কাছে; আয় রে হুর্্ঘতি, ঘুচাই সমর- 

বাসনা! তোর! এ দেখ, অপেক্ষণ কৃতাস্ত- 
দেব করিছে আপনি, তোর লাগি, দেব- 
দ্বেষী যক্ষ হুরাচার ৮! এত বলি লয়ে 
ধন্বর্ববণ বিদ্ধষিতে লাগিল! কালসেনে, 
মহারোষে ! কৰীপৃষ্ঠে বক্ষেশ্বর ধরি 
ভীষণ কার্ম্ুক, মাতিল। রণ-তরঙ্গে 

দেখিতে দেখিতে মুবরাজ, মহামাত্রে 

ভীম-প্রহ্নরণৈ, করিল! মিপাত ! । ক্রোধে 
ষক্ষেস্বর আকর্ণ সন্ধানে, খর-শর 
হানি, বিদ্ধিল! বিজয়-হয়ে ? চীৎকার ১. 
করিয়া অশ্ব পড়িছে: ভুতলে; বুঝিয়া 
বিজয়, লাঁফায়ে তখনি পড়ি গজের 

মন্তকে, কাটিল। রাজার ধমৃঃ, অপির 
ভীষণ-আখঞ্চত ! পরে, কালসেনে ধরি 

তু, 
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কেশে, উত্তোলিয় মহাখ়া, মুকুটের 

সহ কাঁটিয়! ফেলিল!, মহাবল ভীম- 
দরশন যক্ষরাজ-মাথা | সেইক্ষণে 

যুবরাজ, লক্ষেশ-কিরীট পরিবেন 
শিরে, গজবর-পৃষ্ঠে বসি । মহাভক্ষে 
বক্ষসেন1 করি হাহাকার, পলাইল?, 
রড়ে--““মার মার” শব্দে বিজয়-বাছিনী 

ধাইল' পশ্চাতে সে সবার ; ৰাজিল 
বিজয়-বাঁজন। “জয় জয়” রবে-সবে 

গাইল। আনন্দে গীত “জয় ভারতের 
জয় ; জয়, জয় জয় ভারতের জয় 1 

প্রবেশিলা বহু ঘক্ষ রাজার প্রাসাদে | 
বিজয়ী বদ্দীয় সেনা! তোরণ ভাঙ্গিয়! 
পশি অভ্যন্তরে, আরস্তিলা মহামাঁর 
মহাকোঁলাহলে--পড়িল অনেক যক্ষঃ | 

বাঁতায়ন-দ্বাক' আদি, ভাঙ্গিয়! পাঁড়িল। 
কত? হল, সহজ সহজ সমুজ্ন্বল 

দীপ, নির্বাপিত-_অন্ধকারার্ত-পুরী, | 
করিল। ধারণ ভয়ঙ্কর বেশ |. আহ 

মরি ! এইমাত্র যেই রূপের প্রভায় 

জগীজন মন করিল। হরণ--জানে 

কে স্বপনে, ঘটিবেরে ছেন দশ! তার, 
প্রভাত না হ'তে নিশি ! নশ্বর জগতে 
ধন মান রূপের গৌরব, ক্ষণস্থায়ী 
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জবিদ্ব-সম-_-সাবধান হে মানব ! 
নিঃশব হইল| সৌধ, যক্ষ-যনব নাছি 

শুনি আর--প্রীণ ল'য়ে গে'ছে পলাইয়া, 

যে ছিল জীবিত--হায়! লঙ্কেশের সেনা! 
ক্ষণে ক্ষণে বঙ্গীয়-বিজয়-সিংহনাঁদ 
কাপা"য়ে মেপ্রিনী, উঠিতেছে ঘোররবে 
উল্লাদিত দেবগাণ সিংহল-বিজয়ে! 

প্রভাতে অক্কগদেষ হেরিলী ছুয়িষে 

বিজয়ী-বঙ্গপতাঁকা রাঁজ-সৌখপরে-- 

বেশে! আশীষি তাছায় ছুন্দর সুবর্ণ 
কর? হাসি প্রদানিলা দেব, রাঁজচিষ্ন 

বলি !-জুমেক সমান সুমন কুটের (১) 
পরে, দাঁড়ায়! বৌদ্ধদেব হেরিলেন 
বিজয়-নিশান, মহোল্লাসে_কিছু দিনে 
প্রচারিবে প্রিয়ধর্ম মহীন্দ্র আঁসিক্স।_ 
এই হেতু ! অদ্যাঁপি সে পদচিষ্ধ ধরে (২) 
শিরঃ-পরে শৃঙ্গবর ! এ পবিত্র স্থলে, 
পুরাকালে আরাধিল1 ময় গৈ জ্যোতি শীথে, 

(১) মুমনকুট বা.আদমস্পীকৃ।, 
(২) মহাবখ্খশ (01. টি *7 ৪৫ 2. রঃ 0), 92) এবছ* 

রাজরতলাকর (0. 9.) 
(৩) সুর্যযসিষ্বাস্তের টাকায় লিখিত আছে, সূর্য্য পুত্র 

এব বিশ্বকর্মীর দৌহিত্র, ময়, €রামকপন্তন হইতে. আসিয়া 
জেয়াতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার নিন এই স্থলে সূর্ধযদেবের 
তপন্যা করিয়া ছিলেন, 99০ 48:96: 7০1. 24:10) 520160 
[8195 ০01 019 798৮7. 
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(১ শ্রীরামচন্দ্রের সেতু-নিষ্জাত। সৌম্যনল হইতে এই 
আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে! ইহাকে শাল বা শালমল শৃঙ্গও 

সিতহল বিজগ্ন। 

জ্যোতিষের, লাগি, বিজ্ঞবর --সৌম্যনল ( টা 

আছিল! ইহার নাম মেইকালে | উক্ত 
দেব-পদাঙ্ক লইয়া করে মহাগোল 
নানা জাতি- হিন্দ (২) মুসলমান (৩) খন্ঠীয় (৪) 
প্রভৃতি-এ উনবিংশ শতাব্দিতে !! ভ্রম- 
শুন্য নরজাতি না রহিবে কোন কালে 

এই ভূমগুলে-_ মিথ্য। নছে কভু এ বচন । 
প্রভাকরে হেরি বন্ধুগণে এক স্থানে 

ডাকিয়া বিজয়, বিলাপিল।| মহাবীর, 
বহুমাল্লা আর মক্ষহেতু-_পড়িয্লাছে 

যার! নিশার সংগ্রামে । প্রশংসিয়া 
হত-মিত্রগ্নণে, প্রবোধিল] অক্ন্ধাধ 
লক্কেশ বিজয়ে ! লক্ষেশ্বরী সুকুমার 
মোছিনী কুবেণী, মুর-বচনে পতি- 
মনঃ সীস্তবনা করিল! সতী | ' কেবা আছে 
এই ধরাধামে, রমণীর রমণীয় 

৯ | ০ ৯ জপ 

বলিয়া থাঁকে। 

(২) হিন্দুরা ইহাকে শিবের পচ বলে (৯০০ 
11270718 03000001818 0, 218.) | 

(৩) মুসলয়ামের1 বলে, ইহা আদমের পদ্াস্ক। 

নিদেশ করে। 
(৪) পর্ভৃগিসেরা ইহুকে অেব্ট উয়ামের চর্ণটিহ বলিয়। 

ডেকান্কো (0৩ 0০০১০) বঙগেন এই নিমিত্ত 
এই শৃক্গ-পার্খন্থ বৃক্ষ" সকল: 'অদ্যাপি পদান্কের সম্মানার্থ 
অবনত্তশিরে অবস্থিতি করে! 
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সুধানমাঁথা বোলে, নির্বাণ ন। হয় যাঁর 
খর শোকানল, হৃদক্স-দাঁহন-কর ? 

হেনকাঁলে তথা আদি উপশ্ফিত। দেবী 
পশুমিত্রা, লঙ্কেশ*মহিষী, সঙ্গে করি 
কুলীন-অঙ্গনা যত-_রূপের আদর্শ ! 
ছেরি নে সবাক কহিল! কুবেণী--“ কহ 
প্শুমিত্রে ! কি হেতু এখানে আগমন ? 

নববিবাছিতা, নহ বড় রত বুঝি: 

পতির প্রণয়-পাশে! নতুব! কেমনে 

বিসর্জ্িয়। শোকে, নব লঙ্বেখর-পাশে 

আইল এখানে ? বঞ্চিয়! আমারে বুঝি 

হুইবে মহিষী ?-_রূপের গরব এত 1” 
“ রে কুবেণি, গুহ্যক-কুল-নাশিনি ” ক্রোধে 

কহিল! রাজনন্দিনী--“তোর 'লাগি আজি 

বিবাহ-বাঁসরে হারাইলাম প্রাণের - 
পতিরে ॥ ঘুচালি মম সুখ সাধ যত, 
রে বাঁধিনি, জনমের মত ! এবে পুনঃ 

কর অপমান, অবীরা ছেরিয় মেরে ? 
এই পাঁপে--যদি.মম পতির চরণে 
থাকে মন, যদি সতীর কথায় দেবে 
করে কর্ণপাঁতি, তবে শোঁন্--এই পাপে 
তোর পতি করিবে বর্জন তেরে + মনোৌ- 

ভুঃখে পুড়ে, কান্দিয়। মরিবি অভাগিনি ! 
শুনিয়া কুব্জী” আপনা হইতে যেন 



১৯৪ নিল বিজয় ? 

কীপিল! অস্তরে 7; দক্ষিণ নয়ন তাঁর : * 
স্পন্দিল অমনি ; জেষ্ঠীরব ঈশানাঙ্কে 
তখনি হইল আচম্বিতে ! গো কুবেণী, 
কি করিলে দেবি সতীরে খাঁটায়ে ? হায়! 
এই অভিশাপে, মহ। মনস্তাপে তুমি 
ত্যজিবে জুখের ধরা জনম-ছুঃখিনি ! 

“ ক্ষম অপরাধ * কহিল! বিজয়, * দেবি 

যক্ষের ঈশ্বারি ! বিধির নির্ধ্বন্ধ হেতু : 
বধিয়াছি তব প্রাণপতি--বীর-ধর্ম 
করিয়া! পালন, সম্মুখ-সংগ্রামে ! স্বর্গ, 

লোকে যক্ষেশ্বর বিরাজিছে এবে ; বুখ। 

শোক ত্যজ যক্ষেশ্বরি ! জনমিলে আছে 
সবত্যু অনিত্য সংসারে, কিন্তু অমর সে 
জন, তব স্বামী সম যেই, শর-শয্যা- 
পরে করেন শয়ন, ধোরদাপে--ধন্য 
বীর কালদেন লঙ্কা-অধিপতি !--এবে 
কহ সতি, কিবা অভিপ্রীয়, ভয় তাজি ; 

কোন্ 'কার্ধ্য, অধম এজন, সম্পাদন 

করি, পাঁরে তুষিতে: তৌমারে ? এ প্রতিজ্ঞা 

মম, দিব ঘা চাছিবে-- যক্ষ-পাঁটরাণি ি? 
পশুমিত্রা দেবী ঘন্যবাদদি যুবরাজ, 

কহিল মধুরভাষে-“ সত্য 

মধুর বিনত্্'স্থবচনে, বৈরীভাৰ ূ 
তৰ সনে 3. পতিহস্তা বলি.না ভাবিক 
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অধর, বঙ্গীয়-কুল-রতন 1-__দেছ ভিক্ষ? 
আমর সকলে হেরি শিয়া প্রাণেশ্বরে 
নয়ন ভরিয়া” রণস্ছলে » আর যাঁচি”_ 
কেহ যেন রাজকুলোড্ভবা বামাগণে, 

না! করে পীড়ন কোনমতে ; অবশেষে”_- 
রাজ-সম্মীনের সহ, প্রিরপতি. মম 

লভিবে অস্ত্যিক্রিয়া !--এই ভিক্ষা! মাগে 

যুবরাজ, কালসেন-লঙ্কেশ-মহিষী ! 
পুরা/য়ে বাসনা, সুখে কর রাজ্যভোগ । ” 

« নিরাপদে যাও চলি+ লঙ্কেশ মহিষি--” 
কছিলা বিজয়, “হের গিরা প্রাণনাথে 
তব --যক্ষ-কুলবাঁল! নির্বিগ্নে রহিবে 
রাজ্যে মম, আমার হুহিতা সম রাজ 

রাজ-ভ্রাতী। পাইবে সম্মান তব ইচ্ছা 
মত, পশুমিত্রে, যক্ষকুল-দীপ্ত-মা্ণি ! ** 

প্রণমি বিজয়ে? পতি-অন্বেষণে, জ্রত- 

গতি সতী চলিল1! তখনি । স্বপ্পক্ষণে 
উতর্িলা আসি, সেই কথির-প্লাবিত- 
ভীষণ সংগ্রাম স্থলে__অশ্ব, গজ, রী, 

কত শত, অসংখ্য পদাতি--গড়াগড়ি 
যাক্স, রক্ত মাখা, ভীম দরশন ! ছিন্ন 
শিরঃ হন্ত পাঁদ' কত, বিকট আকারে, 
পড়ি রাশি রাশি ! মহ্থানন্দে শিবাগণ 
শকুনী গৃধিনী সহ, কর্দিছে ভক্ষণ 



সিৎহল বিজয় । 

কত শবে | বক্ষ চারিজন, নুপাতির 

কবন্ধ-মন্তক সংযোজিয়!, রক্ষিতেছে 

সেই শ্রেষ্ঠ দেহ! দেবী পশুমিত্রা! ক্রমে 
উপস্থিত আনি সেই স্থলে । ছেরিয়! সে 
প্রাণের বল্পভে, মুদ্ছি তা হইয়! সতী 
পড়িল! তাহার বামে--সোৌঁণার প্রতিমা । 

_ সদ্বিত পাইয়া, স্বৃতপতি-মুখ চু্ধি, 

হাহাকার করি বিলাঁপিলা যক্ষেশ্বরী-__ 
“ কোথা প্রাণেশ্বর, কেন ভুলিলে দাসীরে 
কিবা দোষে দোষী তব পদে, অভাগিনী 

আমি, হৃদয়-বল্পভ ? ছিল মনে সাধ 
কত, হায়! সে সকল দহিল' অস্কুরে 
হুর্ভাগ্য-ভাম্কর : কা'ল এতক্ষণে নাঁথ 
কত কথ! বলি, মোহিলে আমার মনঃ !-- 

কেন আজি, নির্দয়ের মত, উত্তর না 
দেছ অধিনীর 'সম্ভাষণে ? জনমের 
মত দাসী তব, শুনিবে না আর সেই 

্ পীযূষ সমান প্রিয়-বচন-নিচয়-- 

হার, কি কাঁজ জীবনে তবে ? লু সাথে 
নাথ, মেবিবে চরণ দাসী, পথশ্রাস্ত 

.ছ'লে ! কোঁরকে কাটিল কীট, কি উপায় 
তার ! বিবাহ-বাসরে. হুইন্থ বিধবা 

'আমি,'কাল-ভুজঙ্গিনী ! তৰ অন্থরূপ 
রূপ» সুকুমার পুক্্র নারিন্্ উদরে 
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ধর্িবারে ! তবে পরবোঁধ কেমনে 

মানে ? পতি-পুত্রহীনা নারী, অভাগিনী 
এজগতে ; আমি তায় জেতার অধীন ! 
হায়, কি করিব পোড়। প্রাণে রাখি--! ওছে 
লহ্বেশ্বের, আঁজ্ঞ। কর দাসীরে, কি ইচ্ছ! 

তব করিব পালন ! ক্ষমি অপরাধ নাথ, 

একটী বচন-স্থুধাদানে তোষ চাতকিনী ! 
শুনি ব্বর্গআুখ লভি !-রে দাকণ প্রাণ, 

শতধা বিদরি পাঁপ-হছদে, বহির্গত 

হওরে সত্বরে--কি সুখে রহিবি এই 

পাঁপ-পূর্ণ অবনীতে, ত্যজিয়া প্রাণেশে! 
আর কি রে ও নয়ন কখন মেলিবে? 

আর কিরে বচন-অস্ভৃত ঝরিবেরে 

স্বধাধার অধর হইতে? সৌদামিনী 
সম হাঁসি, উজলিবে আঁর কি মানস- 
আধার মম? আর কি, ও সুজ সুন্দর, 
কাঁধিবে তোমারে"ওরে প্রেম-আলিন্গনে ? 
বৃথা প্রাণ ! চল প্রাণনাথ সনে নিত্য- 
আনন্দ-ধাঁমে পশিগে হজনে ! আর কি 

সখিগণ ! স্বালাইয়া দেহ চিতানল ; 
পশি তায়, লভি গিয়া পতি-দরশন ! 

শিক্পাছেন, এতক্ষণে বছদুরে নাথ-- 

মরি মরি, পথশ্রাস্তি হ'য়েছে বিস্তর ” 
শুনি সহচরীগণ ক্রন্দন করিল1 
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মহাশেকে, ্রবিয়া পাষাণ-ছিয়। | তার 
পর বর্নিবে না আর কবি, নিদাৰকণ : 
সে কাহিনী, কহিল। কম্পন! যাহা এবে-_ 

 কছিতে তান্থারে ! হাক্স, কেমনে সে ন্বর্ণ-: 
লতা ভস্মরাঁশি করিবে প্রবলাঁনলে !-- 
তাই কৰি লইল! বিদায় এই স্ছলে | 

ইতি নিংহল-বিজয়ে কাব্যে বিজয় নাম 
চতুর্থঃ অর্গ2 | 

রা 

টা, 
রি ১ 

1293,. 
্ ২ 

৫ 
০4 

এর ঃ 67 ৯ রি বয়ান, ৃ 
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ভারত সংস্কারক--১৩৬ই ফাল্তন, ১২৮০ লাল । 

অতি দুঃখের সহিত আমরা এই পুস্তক পাঠ পরিসমাপ্ত 
করিয়াছি। পৈতৃক সৎকীর্তির বিধ্বস দেখিলে যে দুঃখের 
উদ্দেক হয়, সেই দুঃখে আমাদিগের হৃদয় নিপীড়িত হইয়া- 
ছিল। এই পুস্তক পাঠে আমরা শ্ধু দুঃখিত নয়, একদ 
লজ্জিত, একদা বা ভত্থসিত হইয়াছি। আমারা কি সেই 
আর্্জাতি যাঁহাদিগের সৎকীর্তি কলাপের অধ্শ মাত্র 
শ্রীমাণী মহাশয় বর্ণন করিয়াছেন । তাহা যদি হয়, তবে আমরা 
কি অপদার্থ হুইয়। পড়িয়াছিঠ কত উচ্চ পদ্দ হইতে কত অধ- 

স্তলে নিপাতিভ হইয়াছি। 
অধ্যয়ন কালে আঁমাদিগের মনে কেবল যে এই সমস্ত 

ভাবই সঞ্চারিত হইয়াছিল এমভ নছে। বিষাদের সহিত 
কদাপি হর্ষোৎফুল্প হইয়াছি, লজ্জার সহিত কখন-উৎসাছে 

উতৎমাছিত হুইয়াছি। পূর্ধপুরুষগণের সৎকার্তি আলোচনায় 
আমাদিগের আত্মা গৌরবে পূর্ণ হইয়াছে । * ₹ * 

এই লমন্ত ভব আমাদিগের মনে উদ্দেক করিবার জন্যই 
বোধ হয় শ্্রীমাণী মহাশয় আমাদিগের আমতিপটে পূর্পূরুষ- 
গণের কার্কিভিত্র নিচয় পুনরায় অস্থি করিতে চাহিয়াছেন্। 
এজন্য ীর্মাণী মহাশয় আমাদিগের বিশেষ ধন্যদাদের পাত্র । 

বঙ্গ-সাহিত্যে রাজেন্দ্রলাল বাবু এই পথে প্রথম পদার্পণ 
করেন, কিন্ত রাজেন্দ্র বাবু কেরল হস্তক্ষেপ করিয়াছেন 
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মাত্র। প্রীয়াণী মহাশয় এক বিষয়ে অনেক দূর তত্তর বঙ্গদাহিতা- 

মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন । কিন্ত এ লমুদায় সুত্রপাত মাত্র । 
জন-সাধারণের অভিনিবেশ ইহাতে নিয়োজিত না হইলে 

অম্যক্ শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইবে না। * * * 
দুই এক স্থলে তাহার যে স্বাধীনভাৰ প্রকাশিত য়া, 

তাহা অতি প্রশদ্সনীয় । 

মধ্যস্থ-_চৈত্র, ১২৮০ সাল। 
আলোচ্য গ্রস্থখানি পাঠ করিয়! আমরা প্রীতিলাভ এব, 
পাঠক-সাধারণ তত্প্রতি সাদর ব্যবহার করেন এমন ভরসাঁও 
করিতেছি । ইহার গণ বিস্তর« দোষ অতি যৎসামান্য। 
ইহার বাছ্যরূপ অর্থাৎ মুদ্াঙ্কন ব্যাপারী যেমন পরিপাটী- 
রূপে নিষ্পাদিত হইয়াছে, ইহার আভ্যন্তরিক (বিষয় ও 
লিপিগত ) ণাবলীও প্রতিষ্ঠার যোগ্য । ইহার ফলশ্রুতি ব্ছ-- 
_ইহা প্রথম উদ্যম, ইহাঁতেই বিপুল আভাঁষ পাও! 

যাইতেছে এব শ্যামাচরণ বাৰু স্বাধীন-চিন্তার ফল কিদিনহ 
সত্যুক্তও করিয়াছেন, এই তিনটা কথ! স্মরণ করিয়া তাহার 
এই পুন্তককে আমর! প্রচুর অনুরাগের সহিত গুহণ করি" 
লাম। *% * 

যদিও এ সকল গ্হাদির বিষয় পুর্বে অনেক বার 
অনেক স্থানে পাঠ করা গিয়াছে, কিন্ত মাতৃভাষার পুস্তকে 
তন্তাবতের একত্র লন্িবেশঃ বিশেষতঃ শ)ামবাবুর লিখন” 
চাতুর্য্যে আমাদিগের চিন্ত সমধিক আকৃষ্ট হইল। 
সরস! করি, তিনি এরূপ,বিষয়ে গাঢ়তর যতন ও অধ্যবসায় 
প্রয়োগ পূর্বক আগ্াদিগকে আর এক খানি বৃহস্তর পুস্তক 
অর্পণ করেন- শন্থ পরিমাণে নয়, ৪ণাৎশে বৃহত্তর ও মহবর 
চাই! যেহেতু সাহার উপস্থিত গ্রন্থপাঠে আমর। তাহার নিকট 
মাতৃ-ভাষার এতছ্িবয়ক আরো উচ্চ ধাতুর অলম্কারের 
আশা ফরিতে পারি-এবারে সোণার্ সাট দিয়াছেন, 

-.. ভবিষ্যতে জড়াও সা দিতে হইবে ! | ১ 

১ 
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অমৃত-বাঁজার-পত্রিকা_১১ বৈশাখ, ১২৮$ সাঁল। 
 শ্যামাচরণ বাবু আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন তীঁহার এই 

অভ্যাতকুষ্ট পুস্তক খানি সমালোচনা করিতে আমাঁদের বিলম্ব 
হইঘাছে। যাহারা বলেন ষে প্রাচীন ভারতবর্ষায়েরা কেবল 
সন্স্ততর ও অধ্যাত্মতত্র লইয়াই ব্যস্ত থাঁকিতেন, জন্-সমাজেত্র 

বৈষয়িক উন্নতিকপ্পে মনোনিবেশ করিতেন নাঃ তাহার! 
শ্যামাচরণ বাবুর এই পুস্তক খানি পড়িঘা দেখিবেন ঘে 
আর্স্যেরা গৃহ-নির্জাণ প্রভৃতি শিপ্প বিদ্যার প্রাচীন যুনানী- 
দের সমকক্ষ ছিলেন । আমাদের সবই ছিল,.সবই গিয়! 
এখন আমরা পরের দ্বারের ভিখারী হইয়াছি। আমাদের 
ঘে নরই ছিল ভাহাঁও আমরা জানি না কি জানিবার অবকাশ 
পাই না। এই সময় যে ব্যক্কি ভারতের প্রাচীন কীর্তি সকল 

আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেন, তিনি আমাদের শ্রদ্ধার 
পাত্র। শ্যামাচর্ণ বাবু নিজে এক জন শিপ্পশান্ত্রবিৎ, আতরা«, 
এবূপ পুস্তক প্রণয়নে তিনি এক জন উপযুক্ত পাত্র । তাহার 
চিত্র লি অতি উট হইয়াছে, পুস্তকের ভাঙষাটীও সুন্দর 
হইয়াছে । | 

(০ 

নি পাত্রকা- বৈশাখ, ১৭৯৬ শক। 

_-প্রাচীন শিপ্পকার্ষ্যের অনেক গুলি উৎকৃষ্ট প্রাতিকৃতি- 
নহ শ্্রীমানী মহাশয় আর্ধ্দিগের শিপ্প-নৈপুণ্যের বিষ 
বিশেষ যতন- পূর্বক এই পুস্তকে বিবৃত করিয়াছেন। আমরা 
ইহ1 পাট করিয়া দিশেষ সন্ভ্ট ৪ । ইহার ভাষা অতি 
প্রাঞ্জল হইয়াছে । 

সাপ্তাঁছিক সমাচাঁর ১৩ই বৈশাখ ১২৮১ সাল। 
 পুষ্ঝ-পুরুষগরণের কীর্তিকলাপ অবগত হইলে নব্য-দলের 

পক্ষে দ্বিবিধ মল হইরে। প্রথম, ত্রাহারা হিন্দু-সম্তান এই 
' মনে ক্রিক আর লজ্জ1 বোধ করিবেন না, সুতরা* স্বজাভীয় 
মস্ত আচার ব্যবহার বর্ধর জনোচিত বলিয়া পরিত্যাগ 
করিতে প্রস্তুত হইবের না। দ্বিতীয়, তাহাদের নবীন অন্তঃ" 
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করণে পুর্ধ-পুরুষগণের ন্যায় মহত্ব লান্ভ করিতে উৎ্নাহ 
জন্মিবে। বাবু শ্যামাচরণ শ্রীমানীর্ পুস্তক খানি এই দ্বিবিধ 
উদ্দেশ্য সাধনের বিলক্ষণ উপযোগী হইয়াছে । অতএব এই 
পুস্তক প্রণয়ন জন্য তিনি হিন্দু-জাতির মঙ্লেচ্ছ, ব্যক্তিমাত্রে- 
রই সাধুবাদের পাত্র হইয়াছেন । 
এই পুস্তক খানি রচনা করিতে শ্যামাচরণ বাবুকে অনেক 

আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে। “ইহ? গ্রন্থবিশেষের 
অনুবাদ নহে, তবে অমুক অমুক পুস্তক অবলম্বন করিয়া 

লিখিত হইয়াছে” ভূমিকার এই কথ লিখিয় যাহারা গ্রন্থ- 
কর্ত' হইয়। বাহাদুরী লন, তাহাদের অপেক্ষা শ্যামাচরণ 
বাবুকে এই পৃস্তক খানি প্রষ্তত করিবারু জন্য বনছুপরিমাণে 
অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছে । বলা বানুজ্য ঘে. 

এই পরিশ্রম সফল হইয়াছে । আর্য্জাতির শি্প-চাতুরি 
পুস্তক খানি অতিশর উপাদেয় হইয়াছে । 

বঙ্গদর্শন- ভাদ্র, ১২৮১। 
_-গ্রন্থারভ্তে সাধারণতঃ সুদ্দম শিপ্পের উত্পন্তি বিষয়ক, 

একটি প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধটি পাটযোগ্য। তৎপরে গ্রন্- 
কার অক্মদ্দেশীযর় শি্পকার্য্যের প্রাচীনজ্ৰ সপ্রমাণ করিতে 
চেষ্টা পাইয়াছেন 1 

. এই গ্রন্থে প্রাচীন আর্ধ/গণের স্থাপত্য বিষয়ে যাহা লিখিত 
হইয়াছে তাহাই ইহার উৎকৃষ্টাৎশ ) তাহা পাঠ করিয়া ভারত- 
বর্ষার মাত্রেই প্রীতিলাভ করিবেন। % ৮ % 

যাহা হউক, শ্রীমানী বাবুর এই ্ষুদ গ্রন্থ পাঠে আমরা 
বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি! এ বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষার, 
দ্বিতীয় গ্রন্থ নাই ১ এই প্রথযোদ্যম। গ্রন্থে পরিচয় পাওয়া 
বার ঘে, শ্রীমানী বাবু ম্বয়* সুশিক্ষিত, এব* শিপ্প সমা- 
লোচনায় সুপটু। এব গ্রন্থপ্রণরনেও বিশেষ পরিশ্রম 
করিয়াছেন ৷ এই গ্রন্থের বিশেষ পরিচয়ে পাঠকগণ সন্ভুষি 
লাভ করিবেন বলিয়াই, আমরা এই'ক্ষুদ গ্রন্থ হইতে এতকথা' 

-উদ্ধৃত করিতে সাহস করিয়াছি । (উদ্ধৃত অদ্শ পরিত্যক্ত 
হউল |) 
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উপসৎহারে, স্বদেশীয় মহাশয়গণকে দুই একটি কথা 
নিবেদন করিলে ক্ষতি নাই। বাঙ্গালী বাঁবুদিগের মিকট 
ুক্গম শিপ্প সম্বন্ধে কোন কথ। বল! দুই চারিজন সুশিক্ষিত 
ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের কাছে ভন্মে ঘৃত ঢালা হয়। সৌনদর্য)ানূ- 
রাগিণী প্রবৃত্তি বোধ হয় এভ অল্প অন্য কোন সভ্য-জাতির 
না৯, বাস্তবিক সৌন্দর্য্য প্রিয়তাই, সভঃতার একটি প্রধান 
লক্ষণ, এব* বাঙ্গালির এখনও যে রি বঠি নছেন, 
ইচ্ভাই তাহার একটি প্রমাণ । 

সমাচার চক্দ্রিকা-_২৭ মাঁঘ ১২৮১। 
__পুস্তক খানি পাঠ করিয়া আমরা পরুম প্রীতিলাভ 

করিলাম । গৃস্থকাঁর এই পুস্তকে স্বীয় শি্পশান্ব-সৎক্রান্ত বিল- 
ক্ষণ বিচক্ষণত প্রদর্ণন করিয়াছেন। ভিনি যে একজন 
লিশেষ অনুসন্ধিৎসু, পুস্তক পা্মাত্রেই তাহার পরিচয় . 
পাওয়া যায়। গ্রন্থের ভাষা অতি 'সরল, সুন্দর ও প্রাঞ্জল! 
শিপ্পাদি শান্ত মনবন্বীয় বাঙ্গালা গুন্থের ভাষাও এতদূর সুন্দর: 
সরল, বিশ্রদ্ধ ও গভীরতম হইতে পারে, শ্রীমানী মহাশয় 
আমাদিগকে ইহার প্রথম পরিচর প্রদান করিয়াছেন । এই 
প্রন্তের ভাষা পাঠ করিয়া আমর এতদূর প্রীত হইয়া্ছি ষে 
আমর অপ্রানঙ্গিক- হইলেও আমাদিগের এক বিজ্ব সহ- 

ফোগীকে এ নিমিত্ত দুই একটা অনুযোগ করিতে বাধ্য হুই- , 
লাম। আমরা? গত ফাল্প্নের সোমপ্রকাশে ইহার সমালোচনা 

পাঠ করিয়াছিলাম। তাহাতে ভূতপুর্ব সম্পাদক ইছার গুণের 
বিষয় কিছু মাত্র উল্লেখ করেন নাই, প্রতৃ)ত ভাষার নিন্দা 
করিয়াছেন। তল্রবোধিনী, বঙ্গদর্শন প্রভৃতির সমালোচনা 
পাঠ করিয়া পশ্চাৎ আমরা সোমপ্রকাশের ভুম ও ভাষান- 
ভিজ্ঞতার পরিচয়, পাই? এক্ষণে শ্রীমানী বাঁতুর গন্ধ পাঠ 
করিয়া আমর অতিশয় চয়ৎকৃত হঈয়াছি। বিজ্ঞ সম্পাদক 
কি জন্য ষে এরূপ অন্যায়ের অনুকূলে লেখনী ধারণ করি- 
লেন, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম ন1। বোধহয়ঃ_ 

' কাব্যে ভব্যতমেহপি পিশ্তনো দূবণ মন্েষয়তি । 
'অতিরমণীয়ে বপুসি বুণমিৰ মক্ষিকা- নিকরঃ 1” 
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